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ABSTRAKT

Denna kandidatuppsats syftar till att utvärdera en i sammanhanget ny modell för värdering av 

optioner. Modellen går under namnet SABR och har enligt flera bedömare tagit en position 

som branschstandard inom vissa områden. Flera forskningsrapporter har presenterats i vilka 

modellen  analyseras  matematiskt  och  tillämpas  på  specifika  marknader.  I  denna  uppsats 

används data från Chicago Board of Exchange, mer specifikt optionen på S&P 500 index.

Tillämpningen  grundas  på  en  kalibrering  (regression)  av  vissa  parametrar.  När 

kalibreringen  är  utfört  påstår  sig  modellen  kunna  återspegla  marknadens  implicita 

volatilitetskurva.  Utvärderingen  besvarar  frågeställningen  om  modellen  effektivt  och 

konsekvent kan appliceras och hur den presterar relativt marknaden.

Experiment har utförts både avseende kalibreringens beständighet, dvs. hur väl den 

står  sig  i  tiden,  volatilitetskurvans  passform  relativt  marknadens  samt  vad  detta  får  för 

konsekvens i prissättningen.

Uppsatsen  ger  ytterligare  belägg  för  att  modellens  användarvänlighet  och  resultat 

överlag är mycket bra. Dock ställer modellen krav på både data i viss form och justeringar för 

att motverka systematiska fel. 

Nyckelord:

SABR, Stokastisk volatilitetsfunktion, S&P 500, volatilitet.

 2



Innehållsförteckning
INTRODUKTION..................................................................................................................4

Bakgrund...........................................................................................................................4
Modellöverblick.................................................................................................................5

SYFTE....................................................................................................................................7
FRÅGESTÄLLNING............................................................................................................7
METOD..................................................................................................................................8
AVGRÄNSNINGAR..............................................................................................................8
DATA......................................................................................................................................9
PROBLEMATISERING.......................................................................................................11

Black & Scholes...............................................................................................................11
Lokala volatilitetsmetoder...............................................................................................12

ANALYS OCH RESULTAT................................................................................................14
Modell..............................................................................................................................14
Kalibrering.......................................................................................................................16
Tillämpning......................................................................................................................20

SLUTSATS...........................................................................................................................25
FRAMTIDA FORSKNING.................................................................................................28
REFERENSER.....................................................................................................................29
APPENDIX A. KÄLLKOD TILL MATLAB......................................................................31

Bildförteckning
Stockholms universitet................................................................................................................1
Implicit volatilitetsfördelning.....................................................................................................5
Stockholmsbörsen OMX30.........................................................................................................9
Black Scholes implicit volatilitet..............................................................................................10
Justerad Black Scholes implicit volatilitet................................................................................10
SABR implicit volatilitet..........................................................................................................16
Implicit ATM volatilitet............................................................................................................17
SABR störningsberäkning av rho och volvol...........................................................................18
SABR 3D graf av rho och volvol..............................................................................................18
Kalibreringens beständighet......................................................................................................21
Passform mot implicit volatilitet...............................................................................................22
Monetär prestanda.....................................................................................................................23

 3



INTRODUKTION

Bakgrund

En av de mest avgörande parametrarna vid prissättning av optioner är hur den underliggande 

varans värde varierar under en given tidsperiod. Detta omnämns i optionssammanhang som 

standardavvikelse  för  den  underliggande  varans  värde,  beskrivet  i  parametern  volatilitet. 

Volatiliteten utgör därmed ett mått på osäkerheten i prisrörelsen för den underliggande varan. 

När volatiliteten är stor finns således möjligheten att den underliggande varan antar mycket 

stora, alternativt små värden och vice versa. Hur den underliggande varans värde antas variera 

återspeglas därför direkt i marknadens betalningsvilja för optioner. Eftersom volatiliteten inte 

på  förhand  kan  bestämmas  krävs  en  kvalificerad  skattning  för  att  ge  en  så  korrekt 

marknadsmässig  prissättning  som  möjligt.  I  den  Nobelprisbelönade  och  sedan  länge 

välanvända  Black-Scholes  modellen  antas  volatiliteten  vara  konstant  för  samma 

underliggande vara, trots olika inlösenpris eller inlösentid (Hull, 2000). Det råder därmed i 

modellen ett-till-ett förhållande mellan volatiliteten och optionspriset. Detta har visat sig vara, 

och är  numera  allmängiltigt  känt,  ett  naivt  antagande  som inte  återger  marknaden på  ett 

korrekt sätt (Hull (2000), Dupire (1994), Andersen, Andreasen (2001), mfl.).

I Black-Scholes modell görs antagandet att den underliggande varans värde varierar 

slumpmässigt  med en  lognormal  fördelning  och  att  alla  optioner  på  densamma måste  ha 

samma volatilitet (Hull, 2000). Givet Black & Scholes modell kan marknadens betende påvisa 

hur olika inlösenpriser och inlösentider på samma underliggande vara ger olika volatilitet. 

Förändringen  i  volatiliteten  då  inlösentiden  och  inlösenpriset  avviker  från  det  förväntade 

värdet brukar omnämnas som the  volatility skew eller the  volatility smile (Hull,  2000), då 

detta  återger  formen  av  den  kurva  som  uppkommer  om  implicit  volatilitet ritas  mot 

inlösenpriset i ett diagram. Marknadsmässiga optionspriser är således inte konsistenta med de 

teoretiska optionspriser som Black-Scholes modell ger. Detta till trots har modellens ramverk 

vunnit stor framgång och gjort det möjligt att med historisk marknadsdata för optionspriser ta 

fram den  implicita  volatilitet  ur  Black-Scholes  som ger  marknadsmässiga  priser.  Om ett 

marknadspris för en option är givet, återstår bara volatiliteten som okänd parameter i Black & 

Scholes  modell.  För  att  finna  den  implicita  volatiliteten  krävs  itererade  beräkningar,  då 

volatiliteten  ej  kan  faktoriseras  ur  modellen  (Hull,  2000).  Genom  att  empiriskt  variera 

volatiliteten ur Black-Scholes med inlösenpriser kan handlare implicit applicera en unik icke-

lognormal fördelning av den underliggande varans värde. 
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På så vis kan den icke-lognormala fördelningen ses som en slumpmässig rörelse av varans 

volatilitet, beroende av både inlösenpriset och inlösentiden (Derman, Kani, 1994). Denna för 

varje  vara  unika  icke-lognormala  fördelning  återspeglas  i  den  implicita  volatilitetskurvan 

(smilen, skew), när volatiliteten ritas mot inlösenpriset. Fenomenet volatilitetens smile eller 

skew återfinns i de flesta större aktie- och indexmarknader idag (Andersen, Andreasen, 2001). 

Det har visat sig att volatilitetens smile kurva förekommer i olika former för olika marknader 

och olika tidsepoker. Före börsens haveri 1987, visade den implicita volatiliteten för S&P500 

indexoptioner en tydlig smile där deep in-the-money1 (plusoption) och deep out-of-the-money2 

(minusoption) optioner påvisade en högre implicit volatilitet än  at-the-money (ATM,  pari-) 

optioner3. Efter börsens haveri visade den implicita volatilitetskurvan för S&P500 mera på en 

skew, där en förskjutning gavs av att volatiliteten kraftigt minskade med ökade inlösenpriser 

(Andersen,  Andreasen,  2001).  Lutningen  på  kurvan  tenderar  till  att  avta  med  ökade 

inlösentider. För marknader med optioner på värdepapper har volatility skew ofta en negativ 

riktning, där ett lägre inlösenpris för minussäljoptioner har en högre implicit volatilitet och 

därmed är högre värderade än motsvarande köpoptioner (Derman och Kani, 1994). 

Modellöverblick

För att fånga volatilitetskurvan  och det marknadsmässiga beteendet har ett flertal försök till 

utvecklingar  av Black-Scholes  gjorts.  Dessa försök  kan delas  in  i  tre  huvudgrupper.  Den 

första ges av en stokastiska volatilitet, där volatiliteten för den underliggande varan antas följa 

en diffusionsprocess som korrelerar med varans utveckling. Beroende på korrelationen och 

parametrarna för volatilitetsprocessen kan en stor variation av volatilitetskurvor återskapas i 

denna modell. Empiriska belägg för viss stokastisktet i ex. aktiepriser kan generellt påvisas 

1 En köp(sälj) option där inlösenpriset är lägre (högre) än underliggande varans futurepris
2 En köp(sälj) option där inlösenpriset är högre(lägre) än underliggande varans futurepris
3 En option där inlösenpriset överensstämmer med underliggande varas futurepris
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Figur 1: Implicit volatilitetsfördelning 

(Derman och Kani, 1994)



från tidsserieanalys  (Andersen,  Benzoni  och  Lund,  1999).  Men för  att  generera  implicita 

Black-Scholes  volatilitetskurvor  som  är  konsistenta  med  marknaden  i  en  stokastisk 

volatilitetsmodell krävs ofta en orealistisk hög negativ korrelation mellan den underliggande 

varans  index  och  volatiliteten  (Andersen  och  Andreassen,  2001).  Dessutom  tenderar 

stokastiska modeller till att vara svårhanterliga ur ett beräkningsmässigt perspektiv, då de är 

modeller med många faktorer. 

Den andra gruppen av modeller som ursprungligen initierades av Merton, genererar 

volatilitets  smiles  och  skews  genom att  addera  diskontinuerliga  Poisson  hopp  till  Black-

Scholes  diffusionsdynamik.  Genom  att  göra  lämpliga  val  av  parametrar  för  Jump-

diffusionsmodellerna  kan  även  dessa  generera  volatilitetskurvor  som  formar  smiles  och 

skews. I synnerlighet kan de kraftigt lutande skews som ofta förekommer i praktiken, med 

fördel formas med dessa modeller (Andersen och Andreasen, 2001). Flertalet författare hävdar 

därför modellens betydelse vid prissättning av optioner nära inlösen (Das och Foresi, 1996; 

Bates,  1996;  Bakshi  et  al.,  1997).  I  likhet  med  stokastiska  modeller  är  Jump-

Diffusionmodeller svårhanterliga beräkningsmässigt och kräver i sin tur ännu större mängd av 

optionsdata för att göra en korrekt marknadskalibrering (Aandersen och  Andreasen, 2001). 

Som tredje  och  sista  gruppering  nämns  ofta  den  deterministiska  modellen.  Denna 

volatilitetsfunktion företräddes av Dupire (1994), Derman och Kani (1994) samt Rubinstein 

(1994) och har av många andra vidareutvecklats och förfinats. I  dess mest grundläggande 

form  försöker  modellen  att  modellera  volatilitetens  smile  och  skew  genom  ett-till-ett 

förhållande mot Black-Scholes. Ansättningen är att låta den underliggande varans volatilitet 

vara  en  deterministisk  funktion  av  inlösentid  och  inlösenpris.  Den  deterministiska 

volatilitetsfunktionen har vunnit stor framgång bland marknadens aktörer på grund av dess 

enkelhet och förmåga att ge marknadsmässiga priser med Black-Scholes. Till skillnad från 

både  de  stokastiska  modellerna  och  Jump-diffusion  modellerna  är  den  deterministiska 

modellen ingen multifaktormodell. Detta har fördelen att den inte kräver en kalibrering av 

exogena variabler utan modellen kan appliceras direkt.  Istället  för  kalibrering används en 

forwardekvation för att ta fram optionspriset. På så sätt kan implicita volatiliteten beräknas 

genom invertering4 av Black-Scholes modell (Derman och Kani, 1994). Dessvärre anses ett 

flertal betydande nackdelarna följa med enkelheten i de deterministiska modellerna (Andersen 

och  Andreasen,  2001).  Flertalet  studier  visar  empiriskt  på  hur  mekanismerna  för 

4 Notera att inte matematisk invertering av modellen inte är möjlig. Istället används en approximativ 
invertering.
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volatilitetssmilen inte kan anses röra sig realistiskt och därför inte enbart knytas till inlösentid 

och inlösenpris (Ait-Sahlia, Wang och Yared, 1998; Dumas, Fleming och Whaley, 1997. mfl. )

Hagan et al. presenterade 2002 en ny modell för volatilitet vid namn Stokastisk Alfa-

Beta-Rho  (SABR).  Modellen  faller  under  den  första  grupperingen,  dvs.  anses  vara  en 

stokastisk volatilitetsmetod. Namnet kommer från de exogena variabler som introduceras i 

modellen.  Modellen  har  publicerats   i  Wilmott,  en  teknisk  branschtidning.  Till  kritik  för 

modellen kan vi nämna att den inte publicerats i en välkänd matematisk journal eller liknande 

men samtidigt verkar modellen vara föremål för flera avhandlingar och rapporter (Sheppard 

och West, 2005; Alexander samt Noguiera, 2005). Albanese samt Trovato skriver följande om 

modellen (2006): 

 In a strive to achieve a better understanding of the volatility dynamics and vega sensitivities, in 

recent years we witnessed the emergence and recognition as a market standard in the fixed income 

domain of the SABR model by (Hagan, Kumar, Lesniewski & Woodward 2002).

SYFTE

SABR modellen som i samanhanget är en relativt ny modell har snabbt vunnit mark och enligt 

flera  (Albanese  och  Trovato,  2006;  Sheppard  och  West,  2006) mer  eller  mindre  blivit 

branschstandard. Modellen är föremål för ett flertal artiklar och högaktuell vid konferenser 

och andra forum för derivatmodeller. Av dessa anledningar har vi valt att studera modellen 

mer ingående i denna uppsats. Ursprungligen var SABR modellen avsedd att användas på 

marknaden för räntederivat, där också modellen enligt Hagan et al. (2002) presterar mycket 

bra. Syftet är att undersöka hur väl modellen presterar i en annan men närbesläktad marknad. 

Valet har därför fallit på marknaden för indexoptioner, vilket likt räntemarknaden är en stabil 

och  likvid  marknad.  En  av  anledningarna  till  modellens  popularitet  kan  vara  modellens 

påstådda  användarvänlighet. Då stokastiska modeller av flera variabler annars tenderar till att 

vara  svårhanterliga  ur  ett  beräkningsmässigt  perspektiv  har  vi  för  avsikt  att  undersöka 

modellens användarvänlighet. Detta omfattar således kalibreringen av de stokastiska variabler 

som modellen använder sig av.

FRÅGESTÄLLNING

Frågeställningen som besvaras är huruvida SABR lyckas med att fånga volatilitetens smile 

och  skew  för  att  ge  en  marknadsanpassad  prissättning  av  indexoptioner.  Ur  ett 
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användarvänligt  perspektiv  undersöks  kalibreringen  av  modellen  med  avseende  på 

komplexitet och frekvens.  En sekundär fråga som besvaras är huruvida kalibreringen utgör en 

möjlighet att friskriva sig kritik i den bemärkelse att imperfektioner kan hänföras till inkorrekt 

kalibrering. Frågeställningen som ställs är om kalibreringen går att utföra på ett konsekvent 

sätt eller om den snarare kan anses ad hoc.

 

METOD

För  att  analysera  SABR modellen  och  dess  prestanda  nyttjar  vi  en  kvantitativ  analys  av 

implicit  volatilitet  genom Black-Scholes  och  SABR.  Experimentmetoden  baseras  dels  på 

egenskriven  kod i  matlab  samt  matlabs  inbyggda  funktioner.  Black  & Scholes  relaterade 

funktioner  hanteras  med  hjälp  av  Matlab  Financial  Toolbox.  Programmet  tillhandahåller 

funktioner  för  frekvent  använda  finansiella  beräkningar,  t.ex.  implicit  volatilitet,  olika 

riskmått  samt  optionspris.  Graferna  är  skapade  med  hjälp  av  Matlab  men  utnyttjar  inte 

nämnda verktygslåda. SABR beräkningar baseras på egenskriven kod. SABR koden utnyttjar 

en variant av Gauss-Newtons (BFSG Quasi-Newton)  metod för att minsta kvadratanpassa ett 

överbestämt icke-linjärt ekvationssystem (Nocedal och Wright, 2006). 

AVGRÄNSNINGAR

Uppsatsen är avgränsad till att avhandla prissättningen av europeiska optioner med hjälp av 

den statiska SABR-modellen. Resultatet är därmed inte gällande för Amerikanska eller andra 

exotiska optioner.  Detta på grund av den för denna uppsats allt  för omfattande dynamiska 

SABR modell som vidare hanterar exotiska optioner såsom Amerikanska.  Vidare behandlas 

ett antal andra metoder på ett teoretiskt plan uteslutande i syfte att motivera behovet av, att 

relatera  och  värdera  SABR  metoden  gentemot  andra  väl  använda  metoder.  Djupare 

matematiska  härledningar  av  modellerna,  såsom  exempelvis  Brownska  rörelser, 

Wienerpocesser etc., inkluderas inte heller. Detta på grund av uppsatsens begränsade omfång 

och  vilket  annars  skulle  ge  uppsatsen  ett  allt  för  matematisk  djup  på  bekostnad  av  dess 

finansiella inriktning. Vidare lämnas grundläggande finansiella och matematiska begrepp utan 

förklaringar då den presumtiva läsaren förväntas ha en inneboende förståelse för dessa.

Slutligen har vi avgränsat oss till att utvärdera SABR-metoden såsom presenterad av 

Hagan et al. och därmed valt att inte ta med utvecklingar eller modifieringar som gör metoden 

mindre generaliserbar.
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DATA

I  testerna  och  kalibreringen  av  SABR-modellen  används  observationer  från  marknaden. 

Modellen kräver i  likhet med andra modeller  av flera variabler tillförlitligt  data avseende 

futurepris,  inlösentid,  inlösenvärde  samt  optionspris  för  god  kalibrering.  Historik  över 

futurepris samt optionshandel går att få på dagsbasis från de flesta börser runt om i världen. 

Kvalitén  av  dessa  observationer  beror  till  stor  del  på  likviditeten  i  marknaden.  Handlas 

optionen inte i tillräcklig utsträckning interpoleras skillnaden mellan bid/ask och redovisas 

som optionspris. Det går att ifrågasätta om den värderingen är korrekt. Ett exempel kan ges 

ifrån Stockholmsbörsen där optionspriserna för OMX30 inhämtades under en dag och den 

implicita volatiliteten togs fram genom Black-Scholes.

Grafen visar volatiliteten för respektive inlösenpris och illustrerar klart hur interpoleringen ger 

en  felaktig  bild  av  abitragemöjligheter  (köp-sälj  pariteten5 uppfylles  ej).  Tyvärr  lider 

Stockholmsbörsen av brist på likviditet till den graden att om data som ej handlas tas bort 

skulle endast ett fåtal punkter finnas kvar. En annan viktig aspekt att komma ihåg är att den 

statiska SABR modellen inte korrekt värderar amerikanska optioner. Huvuddelen av handeln i 

de  internationella  börserna  avser  amerikanska  optioner,  inklusive  den  likvida  Eurodollar 

(EDO) optionen.  I Hagans et al. artikel används EDO-optionen som exempel men modellen 

påstår  sig  även  kunna  modellera  andra  marknader.  Vi  väljer  istället  att  hämta  data  från 

Chicago Board Options Exchange, CBOE som uppfyller våra krav på både likviditet samt 

erbjuder handel på optioner av europeisk modell. Den som ofta nämns som mest handlad är 

optioner  på Standard and Poor  500 index (SPX).  S&P 500 är  ett  sammansatt  index som 

innefattar de 500 ledande företagen inom varje bransch viktade efter marknadsvärdet (CBOE, 

5 Köp-sälj paritet beskriver den arbitragefria relationen mellan priset på en i övrigt identisk köp och säljoption 
(Hull, 2000). 
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Figur 2: Stockholmsbörsen OMX30



2006). Endast aktier listade på NYSE, AMEX och NASDAQ inkluderas. Följande graf visar 

den implicita volatiliteten räknat från optionspriserna 15 Aug 2005 med inlösentid i september 

samma år.

Grafen illustrerar tydligt hur volatiliteten under given dag följer en klassisk smile, centrerad 

kring ATM. Som synes finns det även här avvikelser som inte är förenliga med en arbitragefri 

marknad.  Detta  kan  enligt  Professor  Lars  Nordén  vid  Företagsekonomiska  fakulteten  på 

Stockholms Universitet  hänföras  till  transaktionskostnader  och  differenser  mellan  bid/ask. 

Trots  att  CBOE  är  betydligt  mer  likvid  än  Stockholmsbörsen  har  samtliga  optioner  inte 

handlats under perioden i tillräcklig utsträckning. Vidare visar grafen att put och call följer 

skilda asymptotiska mönster. Detta följer av att plus-  respektive minusoptioner inte handlas i 

samma utsträckning som optioner med inlösenpris nära futurepriset för underliggande vara. 

Justering av data till att endast inkludera handlade optioner ger följande graf.

Även efter justering innehåller datan som synes en del brus. Detta är helt normalt och något 

som är ofrånkomligt i dessa typer av mätningar. Bruset är hänförligt till faktorer såsom att 
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Figur 4: Justerad CBOE S&P 500 2005-08-15

Figur 3: CBOE S&P 500 2005-08-15



variationer  av  underliggande  varas  pris  förekommer  under  mätperioden  (en  handelsdag), 

aggregationsmetoder6,  transaktionskostnader  m.m.  Vi  väljer  dock  att  inte  justera  data 

ytterligare. Det betyder t.ex. att vi avstår från att interpolera skillnaden i implicita volatiliteten 

för köp och säljoptioner. Detta motiveras med att det klart handlar om brus av den typen som 

nämnts. Ett ställningstagande om att modellen inte tillåts sköta anpassningen av bruset kräver 

enligt oss starka argument för viktningen av respektive värde. Denna slutsats är vår egen men 

det  framgår  även  av  graferna  som  Hagan  et  al.  publicerat  att  de  inte  interpolerar  de 

observerade priserna på köp respektive säljoptionerna. Detta är ett ämne som Hagan et al. 

berör tämligen ytligt och enligt oss inte motiverar tillräckligt. 

Observerade  data  filtreras  även  före  användning  med  avseende  på  realvärden  och 

tidsvärde. Med realvärde avses differensen mellan dagskurs på den underliggande varan och 

inlösenpriset. Realvärdet kan givetvis aldrig vara mindre än noll, d.v.s. det blir aldrig negativt. 

Tidsvärdet utgör sedan differensen mellan optionspriset och realvärdet. Allmänt kan sägas att 

optionens tidsvärde avtar mycket fort under de sista veckorna, varpå det är mycket riskfyllt att 

inneha en option som ligger deep out-of-the-money under denna tid. Köpoptioner som tecknas 

till  ett  mycket  lågt  inlösenpris  (deep-in-the-money)  har  därmed  i  princip  ett  obefintligt 

tidsvärde  och  således   förekommer  optioner  som  saknar  implicit  volatilitet.  Samma 

förhållande gäller givetvis säljoptioner där den underliggande varans pris kraftigt understiger 

inlösenpriset.  Optioner  för  vilka  implicit  volatilitet  saknas  kan  inte  modelleras  med 

volatilitetsfunktioner och är av denna anledning borttagna i samband med vår filtrering.

Data som används för experimenten löper över en halvårsperiod och omfattar fler än  1500 

mätpunkter.  Insamling  av  data  har  skett  med  hjälp  av  Market  Data  Express  (2006)  som 

handhar historiska optionsdata för CBOE. 

PROBLEMATISERING

Black & Scholes

Enligt Black-Scholes modell ges de europeiska optionspriserna för put respektive call under 

forwardmåttet av följande ekvationer (Hull, 2000):

p = e-r t * E[F(t) – K | Io]

c = e-r t * E[K – F(t) | Io]

 Io är tillgänglig information vid tidpunkt 0.

Det kan visas att F(t) är martingal under forwardmåttet och lyder under följande samband

6 Priset avser sist handlat medan mätperioden är en dag. Därmed kan variationer av priset under upp till åtta 
timmar döljas.
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dF = C(t,*)dW, F(0) = dagens forwardpris, dW = brownsk rörelse (slumpvandring).

Black postulerar att C(t,*) ges av σBF(t) vilket ger sambandet

dF = σBF(t)dW

Alla parametrar i modellen är observerbara förutom volatiliteten σB.  Black-Scholes definierar 

den som konstant  och  dess  implicita  värde  kan  därmed med itterationer  tas  fram genom 

modellen. Observationer av marknaden har som tidigare nämnts, lett till att antagandet om att 

volatiliteten skulle vara konstant ifrågasatts. Hagan et al. (2002) visar på att grundantagandet i 

Black-Scholes om konstant volatilitet medför problem i tre fall.

1. Prissätta exotiska optioner. Ponera att optionen med inlösen K förfaller om priset på 

underliggande vara understiger viss nivå F (F < K). Skall optionen prissättas med den 

implicita volatiliteten som motsvarar inlösenpris K, F eller en kombination av dessa?

2. Inlåsning (hedge) av optioner. Vilket värde på volatiliteten skall användas för att räkna 

ut portföljens risk, dvs. känslighet av förändring av pris på underliggande vara eller 

volatilitet (delta, vega hedge)?

3. Utveckling (extra- eller interpolering) av volatilitetskurvan. Den implicita volatiliteten 

antas bero av både inlösenpris och det forwardpris underliggande vara handlas till. 

Detta medför systematiska förändringar i den implicita volatiliteten när forwardpriset 

ändras. Resultatet av detta är att delta-risken ingår kan ingå som en komponent i vega-

risken vilket måste tas hänsyn till för optimal inlåsning.

Med  avseende  på  dessa  problematiseringar  har  ett  flertal  utvecklingar  av  Black-Scholes 

gjorts.  Däribland deterministiska  modeller  (även  kallade  lokala  volatilitets  modeller)  a'  la 

Dupire (1994), Rubinstein (1994) och Derman, Kani (1994) samt den stokastiska alfa-beta-

rho (SABR) modellen som vi ämnar att utvärdera. 

Lokala volatilitetsmetoder

En  av  de  mest  framträdande  utvecklingarna  av  Black-Scholes  är  de  lokala 

volatilitetsmodellerna, som genom åren vunnit stor populäritet. Dessa modeller är till skillnad 

från de  stokastiska  modellerna  lätthanterliga  och  innehåller  inga  exogena  variabler.  Dock 

finns  empiriska  belägg  för  att  de  lokala  volatilitets  modellerna  inte  fullständigt  fångar 

marknadens beteénde och därmed ger en felaktig prissättning. Hagan et al. (2002) motiverar 

sin kritik av lokala volatilitetsmetoder, exemplifierat med Dupire (1994), med matematiskt 

bevis. 

Dupire  presenterade  1994  en  alternativ  syn  på  volatilitet.  Den  utgick  ifrån 

problematiken att den implicita volatiliteten för ATM optioner listade på Nikkei 225 index var 
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högre  för  kortare  löptid  än  för  längre.  Det  resulterade  i  följande  differentialekvation  för 

aktiens spotpris,

dS
S
=r t dtσ t dW (D1)

Spotpriset  är  här  en  funktion  av  aktiens  avkastning,  r(t)  plus  ett  stokastiskt  utfall  av 

volatiliteten.    Modellen  ovan  kunde  lösa  problemet  med  volatilitetens  smile  genom  att 

volatiliteten tillåts variera över tiden, i detta specifika fall antas att volatiliteten är högre på 

kort sikt och därefter faller av. Motsvarande förändring genomfördes även för att motsvara 

observationer av marknaden avseende variationer relativt spotpriset,

dS
S
=r t dtσ t , S dW (D2)

Resultatet är en modell där volatiliteten inte längre anses som konstant utan som en funktion 

av tid  och  spotpris.  Som tidigare  nämns  sammanfattas  modeller  med liknande  antagande 

under namnet lokala volatiltitsmetoder. Uttrycket leder till följande samband för forwardpriset 

(under forwardmåttet),

dF
F

=σ loct , F dW (D3)

Volatilitetsfunktionen  i  detta  uttryck  antas  vara  okänd  och  tas  fram  genom  att  dela  upp 

tidsintervallet  i  delar  som  överensstämmer  med  inlösentid  för  optioner  på  marknaden. 

Volatilitetsfunktionen anpassas därefter för att motsvara prissättningen av optioner med olika 

inlösenpris inom detta intervall. På detta sätt skapas n antal volatilitetsfunktioner, där vardera 

funktion har en domän mellan inlösentid ti < ti+1  där n är antal variationer av inlösentid som 

erbjuds  på  marknaden.  Syftet  med  uppdelningen  är  att  t  blir  konstant  för  respektive 

delintervall. Uttrycket för implicita volatiliteten reduceras därmed i komplexitet7 vilket leder 

till  en lösbar ekvation.  Processen att  dela upp funktionen i  delintervall  vilka anpassas till 

observerade värden benämns kalibrering. Resultatet blir en sammansatt modell som korrekt 

återspeglar  marknaden för  hela  intervallet.  För  att  bevisa bristen i  detta  uttryck förenklar 

Hagan et al. (2002) volatilitetsmodellen till att endast bero av inlösenpriset och ansätter en 

fiktiv implicit volatilitetskurva. 

σ K B=K− f0 2 (D4)

Kurvan är konvex, centrerad kring dagens futurepris f0, dvs. ritar upp ett klassiskt smile med 

lägsta  volatiliteten för ATM optionen.  Förankringen i  förenklingen kan jämföras med att 

modellen appliceras på optioner med varierande inlösenpris men med konstant  inlösentid. 

7 BK =locF 
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Dupires metod kan korrekt modellera (D4) men problemet som Hagan et al. påvisar är att om 

forwardpriset varieras ger metoden ett resultat i motsättning till observationer av marknaden. 

Om forwardpriset minskar förskjuts modelleringen av den implicita volatilitetsfunktionen till 

höger, dvs. implicita volatiliteten för ATM optionen ökar. Konsekvensen är att en kalibrering, 

som anses vara relativt omständlig, bara är giltig för ett specifikt forwardpris. Därmed måste 

modellen omkalibreras i takt med att forwardpriset förändras. Enligt Hagan et al. visar detta 

på hur det inte räcker med att basera en modell på en enkel Brownsk rörelse för att korrekt 

hantera smilens risk.

 

ANALYS OCH RESULTAT

Modell

För  att  komma  till  rätta  med  de  problem  som  både  Black-Scholes  och  de  lokala 

volatilitetsmodellerna besitter presenterar Hagan et al. (2002) SABR  modellen. Namnet är en 

förkortning för stokastisk alfa beta rho. Den avgörande skillnaden mot tidigare modeller är att 

den ansätter två beroende brownska rörelser. 

Jämfört med tidigare modeller ansätter Hagan et al. ett nytt samband för forwardpriset

dF= f F dW 1 , F 0= f (S1)

d  f= f dW 2 , f 0= (S2)

dW 1 dW 2=dt (S3)

Grunden i ansättningen ligger i att volatiliteten är en stokastisk variabel som inte beror av vare 

sig tid eller forwardpris. Detta motiveras med att marknader uppvisar både perioder av relativ 

stillhet och med kaotiska inslag. Sambandet ger följande uttryck för volatilitet

             

BK , f =


 fK 

1−

2
1

1−
2

24
ln 2

 f /k 
1−

4

1920
ln 4

 f /K ...

z
x  z 

∗1
1−

2

24


2

 fK 
1−


1
4



 fK 
1−/2

2−32

24


2
t exp... (S4)

där

z=


 fK 

1−

2 ln  f /K  (S5)

och x(z) är definierat med
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x  z = log  1−2 z z2
z−

1−
 (S6)

För det speciella fallet av ATM optioner (K=f) reduceras uttrycket från (S4) till

ATM=B  f , f =


f 1−
1

1−
2

24


2

f 2− 2


1
4


f 1−


2−32

24


2
t ex... (S7)

Detta samband beskrivs i detalj under appendix A i artikeln (Hagan et al., 2005) och är alltför 

omfattande  för  att  kunna  rymmas  i  denna  uppsats.  Som  tidigare  nämnts  har  sambandet 

analyserats  djupare  i  flertalet  uppsatser  och  avhandlingar  och  förefaller  hålla  för  djupare 

granskning. Hagan et al. förklarar att rad två i uttryck (S4) kan uppgå till mer än tre procent 

av totala uttrycket, men uteslutna termer är ”much, much smaller” (Hagan et al., 2002, s. 90). 

Det ska noteras att den modell som redovisats ovan används för prissättning av europeiska 

optioner.  För  amerikanska  eller  andra  exotiska  optioner  presenterar  Hagan  et  al.  en  mer 

komplex dynamisk modell som vi som sagt väljer att inte utvärdera i denna uppsats. 

Den uppenbara skillnaden relativt Dupires lokala volatilitetsmetod  är att istället för att 

anpassa en sammansatt funktion anpassas underliggande variabler. Detta ger SABR-modellen 

en större teoretisk legitimitet  eftersom den inte likt  Dupire avbildar marknaden utan även 

påstår  att  marknaden  följer  ett  givet  mönster.  Detta  får  anses  vara  ett  grundläggande 

antagande  i  modellen.  Antaganden  kan  inte  härledas  utan  måste  legitimeras  genom 

experimentresultat. αf beskrivs  som ett substitut för volatilitet men trimmas samtidigt till att 

motsvara volatiliteten. Det medför att förändringar i alfa (α) kan likställas med vegarisken8. 

Genom att volatiliteten (αf) modelleras genom en oberoende stokastisk process underlättas 

anpassningen. Däremot  är  ν mer  klassiskt  definierad  som volatilitet  på  volatilitet,  volvol. 

Funktionen för rho (ρ) ges av (S3) och är korrelationen mellan de två brownska rörelserna. 

Modellen har en styrka framförallt i sin enkelhet samt att den är homogen över intervallet. Det 

sistnämnda  får  bland  annat  konsekvensen  att  den  inte  uppvisar  samma  mot  marknaden 

motstridiga beteénde när forwardpriset varieras. 

Kritik mot modellen har kommit från det faktum att den implicita volatiliteten skalas 

asymptotiskt snarare än konvergerande (Albanese och Trovato, 2006). Detta medför problem i 

extrapoleringen  av  volatilitetskurvan.  Alexander  och  Noguire  (2005)  har  även  kritiserat 

modellen för att  den skulle vara invariant för skalning9  vilket författarna påstår. Kritiken 

kommer ifrån att underliggande varas spotpris är inbakat i forwardpriset för värden på beta 

skilt från ett. Detta följer av att beta väljs efter observationer och antaganden om marknaden.

8 Vega risken ges av dV/dσ
9 Modellens resultat förändras (skalas) inte med förändringar av underliggande varas futurepris.
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Kalibrering

Av modellens  tre  exogena  parametrar  har  beta  en  speciell  betydelse.  Den anses  beskriva 

fördelningen på värdet  av underliggande vara.  β = 1 medför  ett  antagande om stokastisk 

lognormal,  β  =  0,5  är  förenligt  med  en  CIR-fördelning medan  β =  0  medför  stokastisk 

normalfördelning. Beta kan antingen väljas utifrån ett antagande om hur marknaden fungerar 

eller  så  kan  beta  härledas  från  historiska  data.  Väl  vald  betraktas  Beta  som  konstant  i 

uträkningarna.  Detta  antagande  kan  styrkas  med  att  fördelningstypen  för  en  och  samma 

underliggande vara sannolikt inte ändrar sig med tiden. Hagan et al. poängterar att kvaliteten i 

regressionen bibehålls trots oavsett val av beta. Vidare varnar Hagan et al. för att anpassa beta 

likt övriga variabler då detta medför en anpassning mot bruset i mätningarna. Skillnaden i val 

av  beta  medför  en  viss  hävstångseffekt  mot  variablerna  samt  en  förskjutning  vilka 

kompenseras  för  i  samband  med  regressionen.  Resultatet  av  den  implicita 

volatilitetsfunktionens passform mot marknaden när beta varieras illustreras i nedan figur.

I vårt fall skiljer sig den felet10 inte mer än 0,0004 mellan de två värdena på beta.

Valet av beta kan som sagt baseras antingen på ett antagande om marknaden eller med hjälp 

av historiska  data.  Hagan et  al.  (2002)  ger  visserligen  exempel  på  olika  typfall  men det 

föreligger  ett  stort  frågetecken  kring  analogin  mellan  olika  börser,  marknader  och 

tidsperioder. Ett sätt att avgöra marknadens fördelning är att analysera hur ATM volatiliteten 

varierar för olika värden på forwardpriset. Lognormal fördelning förutsätter en konstant ATM 

volatilitet  när  forwardpriset  varierar  medan  normalfördelad  är  negativt  korrelerad  med 

10 Euklidiska normen av mätpunkternas avstånd mot beräknat värde.

 16

Figur 5: Justerad S&P 500 2005-08-15



forwardpriset  (Hagan  et  al.  2002).  Detta  fenomen  omnämns  som  optionens  backbone. 

Följande samband uppvisades för S&P 500.

Grafen har tagits fram genom att rita implicita volatiliteten för 83 ATM optioner för samma 

underliggande vara över 6 månader.  

För anpassning av alfa ger Hagan et al. ett samband som underlättar: 

atm=


f 1− (E1)

Detta kan relateras till Dupires (1994) lokala volatilitetssamband genom att kombinera (D3) 

och (S1)

dF
F

= dW  (D3) dF= f F dW (S1)

==
 f

f 1− (E2)

Sambandet visar på hur Dupire och Hagan et al. betraktar volatilitet. Likheten är enligt oss, 

speciellt  i  ljuset av (E1) slående och visar även matematiskt den skillnad som diskuterats 

tidigare.  Medan Dupire  väljer  att  betrakta  volatilitet  som en sammansatt  variabel  ansätter 

Hagan et al. en brownsk rörelse utsatt för en hävstångseffekt från volvol. Från detta samband 

framgår även uttryck (S7) i ett klarare ljus, där vi ser att ATM volatiliteten förskjuter kurvan i 

höjdled. Detta samband gäller även för uttryck (S4). Notera dock att F inte försvinner från 

uttryck  (S4)  när  (E2)  sätts  in.  Detta  får  följden  att  implicita  volatilitetsfunktionen skalas 

beroende på underliggande futurepris. I detta har  Alexander och Nogueira (2005) rätt i sin 

kritik av Hagans et al. påstående om att SABR modellen skulle vara invariant för skalning.
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Figur 6: Implicit ATM volatilitet

S&P 2005-03-01 – 2005-09-15



Följande figur visar hur volvol och rho påverkar den implicita volatiliteten. Nedan till 

vänster  varieras volvol medan övriga faktorer hålls fixt. Till höger upprepas densamma med 

skillnaden att rho varieras. 

Mönstret  som  framgår  förvånar  inte.  Högre  värden  på  volatilitet  på  volatiliteten  ger  en 

starkare  krökning.  Rho däremot  styr  korrelationen  mellan  volatiliteten  och  underliggande 

varas pris.  Detta yttrar  sig genom ett  ”smile” för positiva värden medan negativa värden 

gestaltas i ett ”skew”.Det är dock inte möjligt att hitta optimala värden för rho och volvol 

endast genom störningsberäkning enligt metoden ovan. Kom även ihåg att det inte handlar om 

att anpassa en funktion till bruset, dvs. en ren interpolering av mätpunkterna skulle innebära 

en felaktig kalibrering. Felet kan aldrig elimineras utan snarare måste punkter som minimerar 

felet identifieras. I figuren nedan har rho och volvol varierats i intervallet (0,1) respektive 

[0,300%]. Samma graf visas ur två vinklar.
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Figur 8: 3D Graf över fel. S&P 500 2005-08-15

Figur 7: Störningsberäkning volvol och rho.



En dal i vilken felet minimeras framgår tydligt. Figuren ger även en bild över parametrarnas 

inverkan  på  felet.  Kring  dalen  ökar  felet  för  att  maximeras  till  ca  tio  gånger  av  det 

ursprungliga felet. För att bättre identifiera de värden som överensstämmer med minsta felet 

används ett egenutvecklat program som är redovisat i appendix A. Programmet nyttjar en i 

Matlab  inbyggd  Quasi-Newton  metod  eller  i  matematiska  termer  en  iterativ  minsta 

kvadratenanpassning  för  ett  överbestämt  icke  linjärt  ekvationssystem.  Antal  iterationer  är 

beroende av hessianen11 och är därmed beroende av startvärde. Normalt fordras mellan 20-30 

iterationer.  Eftersom  hessianen  blir  instabil  i  singulära12 punkter  har  vi  anpassat  SABR 

metoden till Matlab så tillvida att en felkontroll lagts till för att hindra att beräkningar som 

orsakar  undantagsfel  (t.ex.  division  med  noll).  Singuläriteterna  existerar  för  vissa 

kombinationer av rho och volvol med konsekvensen att partiella derivatan avseende rho och 

volvol blir oändlig. Detta kan ställa till med problem i sökningen av dessa parametrar vilket 

motiverar  modifieringen.  Det  bör  noteras  att  modifieringen  inte  har  någon  verkan  för 

modellens  funktion  då  dessa  de  singulära  punkterna  som  modifierats  inte  är  giltiga. 

Volatilitetsfunktionens passform mot marknaden får ett oändligt fel med dessa värden på rho 

och volvol.

Resultat

I figur fem ser vi en tydlig negativ korrelation mellan implicita volatiliteten och en ökning i 

futurepriset för den underliggande varan. Korrelationen är inte förenlig med en lognormal- 

eller  CIR-fördelning.  Med  detta  motiveras  en  normalfördelning  av  priset  på  S&P500 

indexoptionerna och därmed att beta sätts till 0. Effekten av att den inte skulle vara invariant 

för skalning har vi inte lyckats få fram. Detta diskuteras inte vidare i artikeln från Alexander 

och Nogueira och vår tolkning av detta är att det snarare handlar om att påvisa ett språkligt 

fel.  Det följer delvis av att vi  finner det självklart att den inte kan vara invariant för alla 

värden av beta. I detta avseende finns det fog för kritik av Hagans et al. struktur av artikeln. 

Även fastän det väl förklaras vilka värden beta kan anta och hur detta motiveras är artikeln i 

övrigt  inriktad  på  ett  beta  satt  till  värde  ett.  Artikeln  har  mycket  att  vinna  på  en  mer 

konsekvent  uppdelning  av  den  generella  modellen  och  experimentella  resultaten. 

Konsekvensen av denna brist är att påståenden som gäller den tillämpning för vilken redogörs 

i artikeln framstår som allmängiltiga. 

11 Matris innehållandes partiella andraderivatan avseende de variabler som skall bestämmas.
12 Punkt i vilken värde saknas, t.ex. en punkt vars värde ges genom division med noll
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Efter kalibreringen är färdig påstår Hagan et al. (2002) att den för samma vara och 

marknad normalt  kan  bibehållas  i  upp till  en  månad.  Den enda  parametern  som behöver 

uppdateras dagligen är alfa (styrt av ATM volatiliteten).  Det finns ingen teoretisk grund för 

påståendet  utan påståendet är baserat på empiri. Vad detta får för effekter samt om det finns 

grund för antagandet prövas i analysen av modellens prestanda. 

Felet i implicita volatiliteten beroende av rho och volvol kan variera med en faktor tio. 

Om det förekommit flera lokala minipunkter med markant varierande fel skulle det finnas en 

tveksamhet i om rätt minipunkt hittats. Dock illustreras väl att det är relativt lätt att välja ett 

optimalt rho och volvol. I den bemärkelsen är känsligheten i ekvationen relativ låg. 

Tillämpning
Hagan et al.  (2002) har utvärderat beständigheten i kalibreringen och kommit fram till  att 

värdet  på  volvol  och  rho  inte  förändras  märkvärt  med  tiden  utan  att  det  räcker  med 

omkalibreringar av dessa parametrar en till två gånger i månaden.

Modellen kan kalibreras på två sätt. Det första är att välja en dag med frekvent handel 

och kalibrera med den dagens data. Den andra metoden, tillämpad av West är att kalibrera 

efter  aggregerat  data.  I  Greame Wests  Calibration of the SABR model in illiquid markets 

(2005) appliceras modellen på den Sydafrikanska marknaden för index optioner. West metod 

är framtagen för marknader med dålig likviditet. Aggregeringen som tillämpas av West kräver 

justering  då  ATM  volatiliteten  varierar  från  dag  till  dag.  West  förordar  att  implicita 

volatiliteten för respektive dag  anpassas till en viss norm. Eftersom CBOE är en börs med 

mycket bra likviditet väljer vi den första metoden. Testet utförs genom att kalibrera modellen 

den första Juni. Därefter mäts medelfelet per punkt upp genom att dividera euklidiska normen 

med antal punkter för respektive mätperiod. Detta utförs för 29 mätdagar innefattande totalt 

över 400 mätpunkter under perioden 1 Juni till 29 Augusti 2005. Även här används S&P 500 

optioner hämtat från CBOE. Följande figur illustrerar resultatet väl.
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Utvärderingen ger inte belägg för falsifiering av påståendet om att modellen skulle behöva 

kalibreras oftare än två veckor. Modellens prestanda är tämligen konstant under första två 

månaderna. De större avvikelser som synes och som står i konflikt med vår slutsats visar dock 

på en klar svaghet i modellen. Som tidigare diskuterats är kalibreringen konstant undantaget 

ATM volatiliteten som förs in under respektive dag. Vår undersökning visar på en känslighet 

för  diskrepanser  i  den  faktiska  ATM  volatiliteten  och  den  som  används  i  modellen. 

Anledningen till att det förekommer diskrepanser är att det inte alltid finns optioner utställda 

med inlösenpris identiskt med eller mycket nära underliggande varas futurepris. Den 8 Juni, 

illustrerad  i  figuren  som  mätpunkten  sju  dagar  efter  kalibrering,  är  modellens  prestanda 

betydligt sämre än normalt. Detta orsakas av att futurepriset på underliggande vara är 1194 

dollar medan optionen som används för att beräkna ATM volatiliteten har inlösenpris om 1200 

dollar. Detta kan inte anses som brus i vanlig bemärkelse eftersom det snarare handlar om att 

modellen är beroende av en viss form av data snarare än korrekthet i datan. Detta antyder att 

interpolering  av  ATM  volatiliteten  fordras  för  att  nå  konsekvent  prestanda  i  modellen. 

Interpoleringsförfarandet introducerar förvisso brus hänförligt till viktningen mellan närmsta 

mätvärden (optioner) men det är marginellt relativt det fel som annars skulle uppstå.

Felet  i mätpunkterna under senare delen av perioden har inte samma orsak. I samband 

med  att  optionen  närmar  sig  inlösen  ökar  utbudet  och  differensen  mellan  inlösenpriser  i 

utbudet  minskar.  I  vårt  fall  minskade  differenserna  från  steg  om 25  till  5  dollar.  Därför 

sammanfaller futurepris och inlösenpris på ett betydligt bättre sätt för dessa punkter. Detta är 

förvisso  att  slå  in  öppna dörrar  i  den  bemärkelsen  att  Hagan et  al.  inte  heller  påstår  att 

kalibreringen håller  så länge. Att  felet i  kalibreringen ökar i  senare delen av mätperioden 

följer  av  ett  väl  känt  faktum  som  kan  vara  intressant  att  nämna.  Utseendet  på 
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Figur 9: Kalibreringens beständighet



volatilitetsfunktionen  är  beroende  av  tiden  till  inlösen.  För  längre  inlösentider  får 

volatilitetsfunktionen ett  flackt  utseende,  dvs.  att  implicita  volatiliteten inte  ökar  i  samma 

utsträckning när differensen mellan inlösenpriset och futurepriset för underliggande vara ökar. 

I takt med att tiden till  inlösen minskar föreligger det en viss stelhet i  priserna. Detta får 

konsekvensen att  den implicita volatiliteten ökar och funktionen får ett  brantare utseende. 

Med  konstant  värde  på  volvol  kommer  SABR  modellen  inte  att  kunna  ta  hänsyn  till 

marknadens förändrade beteende och felet ökar. 

Korrekt  kalibrerad  påstår  Hagan  et  al.  att  modellen  ger  ”good,  and  sometimes 

spectacular, fits to the implied volatility curves observed in the marketplace” (Hagan et al., 

2002, s. 85). Följande figur illustrerar detta för tio dagar i Juni.

Funktionens passform till marknaden illustreras tydligt och är överlag bra. Figuren ger inte 

belägg för att kalibreringen skulle vara känslig för förändringar av rho och volvol till följt av 

variationer i marknaden. Passformen är i stort sett jämngod under perioden. Felgränsen skulle 

bli  betydligt  mindre  om  priset  för  köp-  och  säljoptioner  med  samma  inlösenvärden 

interpoleras  men som förklarats  tidigare  under  redovisningen  av  data  anser  vi  detta  vara 

felaktigt då det klart handlar om att anpassa till bruset.

Modellens prestanda utvärderas även relativt priserna under en tvåveckorsperiod från 

kalibreringen  första  Juni.  När  modellen  används  på  marknaden  är  felet  i  implicita 

volatilitetens  passform underordnad absolutfelet  i  prissättningen.  I  figuren  nedan används 
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Figur 10: SABR modellens överensstämmande med marknaden



samma data som ovan men istället för volatilitetsavvikelse visas avvikelsen i monetära mått 

(dollar).  Eftersom forwardpriset varierar visas resultatet som en kvot av inlösenpriset och 

forwardpriset. Detta gör att felet som visas är relativt och uttrycks därmed i procent. Detta 

likställer  värdena  och  ger  en  bild  över  modellens  prestanda  över  inlösendomänen  på 

bekostnad av tydligheten i absolutfelet. 

Felet är uträknat genom kvoten mellan marknadspriset och det värde som SABR föreslår och 

uttrycks  i  procent.  Felet  är  absolut,  dvs.  negativa  fel  redovisas  som positiva.  Överlag  är 

passformen  här  relativt  bra.  Det  som  inte  helt  framgår  av  figuren  är  att  det  är  ett 

genomsnittligt fel på 13,18%. Testet kan betraktas som ganska aggressivt i den bemärkelsen 

att vi förutsätter att modellen förutsäger exakta priserna två veckor framåt under förutsättning 

att  ATM volatiliteten är  given för  respektive dag.  Ett  mer  normalt  förfarande skulle  t.ex. 

kunna vara att  prisätta en ny option under en given dag.  Anledningen varför vi  valde att 

utforma testet på detta sätt är dels att vi är intresserade av systematiska fel som då bättre 

framträder med ökad datamängd, dels att det senare testet skulle vara missgivande om det inte 

finns exakta tidpunkter för när respektive option handlas. 

Figuren ger dock inte svar på frågan om det sker en över- eller underprissättning. Vi 

utför även tester för att avgöra detta utan att finna  ett systematiskt fel i modellen. Däremot 

föreligger en spridning av implicita volatiliteten för köp och säljoptioner i underliggande data. 

Detta är som sagt hänförligt till brus i form av transaktionskostnader, för stor spridning mellan 

optionspriserna samt aggregation i form av dagsloggar. Därför finns ett klart systematiskt fel 

som medför att  säljoptioner prisätts med ett positivt  fel  (överprissätts) medan säljoptioner 

prisätts med ett negativt fel (underprissätts). Detta kan dock inte hänföras till modellen utan 

som sagt ett resultat av underliggande data.
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Figur 11: Monetär prestandaanalys av SABR



Slutligen jämförs prissättningen mellan SABR modellen och Black-Scholes. Data och 

kalibrering till underlag är identisk med tidigare experiment, dvs. kalibrering sker 1 Juni och 

priserna  jämförs  under  följande  tvåveckorsperiod.  Prissättning  genom  Black-Scholes  ges 

genom att  den 1 Juni interpolera implicita volatiliteten för köp- och säljoptioner.  Därefter 

interpoleras  punkterna  med  en  första  gradens  ekvation  (linjärinterpolation).  Implicita 

volatiliteten för  respektive mätpunkt  under  följande  tvåveckorsperiod  ges  genom att  följa 

nämnda  funktion.  Resultatet  presenteras  i  tabellen  nedan.  Felet  ε ges  av  medelskillnaden 

mellan marknadens pris och det pris som modellen föreslår.

K/F ε SABR (%) ε Black-Scholes (%)

0 – 0.91 17,7011 19.8423

0.91 – 0.94  7,2382 15.6931

0.94 – 0.97 5,6391 5.3669

0.97 – 1.0 7,3623 7.5022

1.0 – 1.03 7,7669 6.1811

1.03 – 1.06 10,6651 5.3669

1.06 – 1.09 14,3037 42.4863

1.09 – 37,6590 42.6484

Tabell 1: Jämförelse mellan SABR och Black-Scholes

Resultat 

Figur tio ger inte belägg för att kalibreringen skulle vara känslig för förändringar av rho och 

volvol till följt av variationer i marknaden. Passformen är i stort sett jämngod under perioden. 

Felgränsen  skulle  bli  betydligt  mindre  om  priset  för  köp-  och  säljoptioner  med  samma 

inlösenvärden interpoleras men som förklarats tidigare under redovisningen av data anser vi 

detta vara felaktigt då det klart handlar om att anpassa till bruset.

Det mönster som framträder av figur elva är att ATM optioner prisätts med mindre 

felgräns än de vars lösenpris kraftigt avviker från underliggande vara. Mönstret var väntat och 

är hänförligt till att osäkerheten i prissättningen ökar. ATM-optionspriserna har en felgräns på 

ca tio procent. Den kan tyckas stor men helt i linje med våra förväntningar givet brusnivån i 

de data som CBOE tillhandahåller. En ytterligare iakttagelse är att plusoptioner prissätts med 

mindre  felgräns  än  minusoptioner.  Detta  är  inte  heller  förvånande  eftersom  det  endast 

föreligger en osäkerhet i tidsvärdet. Är realvärdet stort är endast en del av priset beroende på 
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fel i implicita volatiliteten och kvoten blir därmed mindre. Slutligen ger figuren belägg för att 

ifrågasätta kalibreringen. 

Det finns ett framträdande systematiskt fel i att köpoptioner prissätts med större fel än 

säljoptioner.  Vi  experimenterade  med  olika  aggregeringsmetoder  i  syfte  att  minska  det 

systematiska felet utan vidare framgång.

Felet i de resultat som modellen ger ligger mellan runt sju procent kring ATM för att i 

ett relativt väl handlat område däromkring uppgå till uppemot trettio procent. Bakshi et al. 

(1997) har gjort en liknande studie av S&P 500 och i detta sammanhang är ett fel på ca sju 

procent  kring  ATM  relativt  stort.  Storleken  av  felet  skall  dock  betraktas  i  ljuset  av 

interpoleringsproblematiken  som  medför  att  köp-  respektive  säljoptioner  får  ett  fel  med 

omvänt tecken. Detta illustreras väl av figur fem. Skulle priserna interpoleras fås en implicit 

volatilitetskurva  och  priser  som  väl  överensstämmer  med  underliggande  data.  Resultatet 

skulle dock ha liten praktisk användning eftersom interpoleringen knappast kan inverteras 

med  en  enkel  metod.  En  sådan  ansättning  ger  förvisso  skulle  ge  bättre  resultat  och 

överensstämmande  med  underliggande  (modifierade)  data,  men  det  som  vinns  i  resultat 

förloras i generaliserbarhet. Det går inte att svara på om resultatet kan hänföras till SABR-

modellen eller antaganden och metoder för förarbete av data. I den bemärkelsen kan storleken 

på felet inte jämföras med benchmarkstudier likt Bakshi et al.  (1997) i vilka modellernas 

prestation utvärderas givet vissa antaganden, utan syftar snarare till att visa konsekvensen av 

ofullständigheter i  metoden.

Tabell  ger  inte  belägg  för  att  SABR-modellen  presterar  markant  bättre  än  Black-

Scholes. Ett snittfel om 13,18 och 16,31 % fås genom prissättning av SABR respektive Black-

Scholes. Ur detta kan tolkas att SABR-modellens passform mot marknaden generellt är bättre. 

Däremot  kan  det  också  utläsas  att  felet  i  SABR uppvisar  en  viss  assymetri  och  felet  är 

generellt större i det väl handlade området kring ATM.

SLUTSATS

SABR modellen medför ett  kontroversiellt  påstående om volatilitetens gränsvärden. Dessa 

ökar  asymptotiskt  snarare  än konvergerar  mot  ett  visst  värde.  Detta  är  ett  grundläggande 

antagande för vilket tillräcklig empiri saknas för att göra sannolikt eller att  falsifiera. Dock 

medför detta att modellen förstärker fenomenet att plus och minusoptioner ofta prissätts med 
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negativt väntevärde på vinsten. I antagandet ligger ett implicit påstående om att marknaden 

har  en  gränslös  preferens  för  risk  givet  en  viss  korrelationfunktion  mot  priset.  Detta  är 

givetvis ett mycket starkt påstående. Vi ifrågasätter dock hela denna diskussion på grunderna 

att marknaden knappast kan betraktas som en nomotetisk vetenskap. Det uttalade syftet med 

modellen  är  att  avbilda  marknaden,  inte  att  förklara  dess  lagbundenhet.  Att  analysera 

gränsvärden medför att en fiktiv verklighet skapas i vilken empirin som modellen syftar att 

avbilda  endast  utgör  en  delmängd.  Med  detta  menar  vi  att  den  diskussion  som  förs  av 

Albanese och Trovato (2006) om att modellens brist på asymptotiska förklaringsgrad saknar 

relevans.

Kalibreringens användarvänlighet och metod är en viktig parameter i utvärderingen av 

modellen som helhet. Vi har kunnat påvisa att kalibreringen håller en jämn prestationsnivå 

under den perioden som utlovas. Vidare är metoden konsekvent i den bemärkelsen att den ger 

små differenser i värdet beroende av vilken dag som väljs för kalibreringen. Det finns inte 

stöd för tesen att det skulle röra sig om en ad hoc metod där fel i resultatet förklaras med att 

en  anpassning  av  metoden  fordras.  Däremot  finns  en  klar  brist  i  att  det  inte  erbjuds 

aggregationsmetoder att vikta ihop tidigare data. Volvol och rho är inte oberoende av varandra 

och därmed kan knappast parametrarna justeras med en form av viktning eller medelvärde av 

värden från separata mätningar. West (2005) har visat på en metod för viktning som han påstår 

fungerar. Syftet med denna rapport är dock att utvärdera SABR såsom presenterad av Hagan 

et  al.  varför  detta  har  lämnats  därhän.  Det  skulle  dock  vara  intressant  att  ställa  Wests 

modifieringar  mot  Hagans et  al.  ursprungliga metod.  Användarvänligheten är  tillsammans 

med korrektheten en av modellens absoluta styrkor. Väl kalibrerad är det tillräckligt att sätta 

in ett värde för att överföra funktionen från dag till dag. Samtidigt skall sägas att den initiala 

kalibreringen om än beräkningsintensiv inte fordrar mycket manuellt arbete. Med moderna 

datorer  och  integrering  i  befintliga  terminaler  för  optionshandel  kan  processen  i  stor 

utsträckning automatiseras och utföras momentant.

Vår bedömning av det systematiska felet i kalibreringen om att köpoptioner prissätts 

med större fel, är att felet ligger i valet av beta. Detta baseras på att liknande systematiskt fel 

inte  har  uppkommit  i  andra forskningsrapporter  vilket  leder  oss  att  tro  att  det  inte  är  ett 

övergripande fel i modellen utan snarare hänförligt till ett fel från vår sida. Det är möjligt att 

Hagan et al. är något naiv i sitt påstående om tre värden på beta eller så ger rapporten en 

felaktig bild av att så skulle vara fallet. Det finns forskning kring SABR som dock stärker 

bilden av ett mer nyanserat val av beta. West (2005) använde istället en regressionsmetod för 
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att välja värde på beta vilket resulterade i ett värde som motsvarar en variant mellan CIR 

fördelning och lognormalfördelning. Anledningen att vi inte uppmärksammade detta på ett 

bättre  sätt  tidigare var  att  den implicita  volatilitetsfunktionens  passform avseende föreföll 

oberoende av beta. Felet var lika stort. Det som inte uppmärksammas i det aggregerade felet 

är om det finns ett systematiskt fel. Med denna motivering har vi fog för att kritisera den 

diskussion  och  mätmetoder  som  Hagan  et  al.  använder  i  sin  uppsats.  Den  implicita 

volatilitetsfunktionens passform är inte en adekvat metod för att motivera valet av beta.

Modellens  passform  mot  marknadens  volatilitetsfunktion  är  sammantaget  bra. 

Resultatet att använda SABR modellen blir en homogen volatilitetsfunktion som ger priser 

med ett fel som relativt underliggande data är mycket litet. Med detta sagt har vi dock kunnat 

påvisa en svaghet i att modellens prestanda är starkt korrelerad med kvalitén på underliggande 

data. För att kunna appliceras krävs en stor arbetsinsats i att justera data. Förutom att optioner 

som inte handlas i  tillräcklig stor utsträckning behöver exkluderas fordras någon form av 

interpolering mellan priset  för köp- och säljoptioner för att  motverka ett  systemetiskt  fel. 

Interpoleringen behöver ta hänsyn till  skillnader i bid och ask, transaktionskostnader samt 

korrekt vikta respektive värde. För detta saknas en metod. Vi ställer oss frågande till varför 

inte handelsvolym skulle kunna utgöra en korrekt viktning. Med en sådan viktning får väl 

handlade  optioner  en  större  tyngd än  mindre  frekvent  handlade.  Detta  speglar  enligt  oss 

marknadens osäkerhet  väl.  Modellens förklaringsgrad skulle  dock i  än större  utsträckning 

minska i samband med att differensen mellan inlösenpris och futurepris för underliggande 

vara  ökar.  Ett  sätt  att  avhjälpa  ett  sådant  beteende  är  att  införa  en  viktningskoefficient. 

Forskningen inom området  är  dock än så  länge  är  relativt  begränsad.  Vi  anser  att  denna 

uppsats motiverar framtida forskning inom detta område för att modellen effektivt skall kunna 

användas.

Däremot kan modellens relativa prestation jämföras. Tabell ett visar klart att SABR-

modellen presterar bättre i ytterdelarna av intervallet, medan den presterar sämre i ett intervall 

kring ATM (+- sex procent). Det kan också noteras att felet är symmetriskt för Black-Scholes 

medan SABR uppvisar en assymetri. Detta följer av och förtydligar det systematiska fel som 

tidigare diskuterats. Att SABR-modellen presterar bättre i ytterintervallet kan misstänkas vara 

ett resultat av att Black-Scholes interpoleras linjärt mellan två punkter medan SABR är en 

minsta-kvadratenanpassning  från  samtliga  punkter.  Att  SABR  presterar  sämre  än  Black-

Scholes kring ATM är delvis ett resultat av SABR-modellens känslighet för imperfektioner i 

parametern alfa. Som tidigare nämnts orsakas imperfektionerna av att  det inte alltid finns 
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optioner  utställda  med  ett  inlösenpris  som  överensstämmer  med  underliggande  varans 

futurepris. Valet av beta påverkar inte detta fel utan är ett resultat av att modellen presterar 

sämre än Black-Scholes enligt givna förutsättningar.

Tidigare studier har kunnat visa att de utvecklade Black-Scholes modellerna , t.ex. de 

stokastiska  generellt  presterar  bättre  än  den  naiva  Black-Scholes  modellen  (Bakshi  et  al, 

1997). Bakshis et al. studie visar även på ett bättre resultat för andra stokastiska modeller än 

vi kan påvisa med SABR-modellen. Detta är dock som tidigare nämnt hänförligt vår strikta 

tolkning av SABR-modellen, mer specifikt vårt val att inte interpolera data. Vi har i denna 

studie fokuserat på modellens metod och generaliserbarhet. Andra studier (West, 2005) har 

påvisat bättre resultat givet vissa förarbeten och antaganden. Ur detta perspektiv påvisar vi att 

modellen  ställer  krav  på  en  viss  form  av  data  samt  att  data  justeras  för  att  motverka 

systematiska  fel.  För  detta  erbjuder  Hagan  et  al.  inte  en  generell  metod.  Vidare  är 

mätmetoderna som presenteras i artikeln inte fullt adekvata för att korrekt beskriva felet. För 

fullständigt svar på frågan om arbetet med kalibreringen sker på ett konsekvent (ej ad hoc) 

sätt behöver metoden utökas till att omfatta hela processen från datainsamling till resultat. Vår 

jämförelse ger inte belägg för att SABR-modellen generellt presterar bättre än Black-Scholes. 

  

FRAMTIDA FORSKNING

Följande förslag för forskning på kandidatnivå tror vi skulle vara mycket givande.

Interpoleringsmetod

Interpoleringsmetoden mellan  sälj-  och  köpoptioner  har  varit  en  klar  obstruktion  i  denna 

uppsats för att få tillfredsställande resultat. Forskning inom detta område skulle vara till stor 

hjälp.

Aggregationsmetoder

Vi har  redovisat  ett  par metoder som används och även gett  egna förslag på viktning av 

optionsdata för att aggregera tidigare dagar. Vårt intryck är många forskningsrapporter har en 

egen ansättning eller antagande avseende detta som inte underbyggs i tillräcklig utsträckning. 
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APPENDIX A. KÄLLKOD TILL MATLAB

SABR funktion
function result = sabr(alpha, beta, rho, f, K, volvol, time)
% Funktionen fordrar kolumnvektorer eller skalärer som inargument. 
% och returnerar SABR implicit volatilitet.

shortok = 1;
rowcount = 1;
colcount = 1;
% IF ATM perform reduced calc (2.18) (Hagan et al., 2004)
if abs(f - K) < 1e-5 & shortok == 1

sabr = alpha / f^(1 - beta)*(1 + ( (1 - beta)^2/24*alpha^2/f^(2 - 2*beta) + 
0.25*rho*beta*alpha.*volvol./f^(1-beta) + (2 - 3*rho.^2)/24.*volvol.^2 )*time);
% Else perform extended Hagan et al. (2.17) (2004)
else

z = (volvol/alpha) * (f*K).^((1-beta)/2) .* log(f./K);
x = log((sqrt(1 - 2*rho.*z + z.^2) + z - rho)./(1 - rho)); %
while rowcount < (size(x,1)+1)

while colcount < (size(x,2)+1)
if(x(rowcount,colcount) == 0)

x(rowcount,colcount) = eps;
%disp(colcount);

end
colcount = colcount +1;
end
rowcount = rowcount+1;

end
component1 = alpha ./ ( (f*K).^((1 - beta)/2) .* ( 1 + (1 - beta)^2/24*(log(f./K)).^2 + (1 - 

beta)^4/1920*(log(f./K)).^4 ) );
component2 = z./(x);
component3 = 1 + ( (1 - beta)^2/24*alpha^2./(f.*K).^(1 - beta) + 

0.25*rho*beta.*volvol*alpha./(f.*K).^((1 - beta)/2) + (2 - 3*rho.^2)/24.*volvol.^2).*time;
sabr = component1 .* component2 .* component3;
%sabr = component3

end

result = sabr;

Matlab makro för att identifiera rho och volvol
% x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
% matrix = [rho, volvol]
% initial guess
x0 = [-1, .5 ];
% lower bound
lb = [-1, 0 ];
% upper bound
ub = [ 1, 10 ];
[x] = fmincon(@sabr_error_sp500, x0, [], [], [], [], lb, ub);
rho = x(1);
volvol = x(2);

function error = sabr_error_sp500(x0)
cboe;
rho = x0(1);
volvol = x0(2);
K = cboe_sp500(:,1);
vol_imp = cboe_sp500(:,3);
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%alpha_sp = .1073
f = price;
beta = 0;
fx=sabr(alpha_sp500*f^(1-beta), beta, rho, f, K, volvol, time) - vol_imp; % = 0;
error = norm(fx)

Funktion för 3D graf SABR(rho,volvol)
function sabr_graph(alpha,beta,f,K,time,vol_imp)
[RHO,VOLVOL] = meshgrid(-1:1.9/100:.9,.1:2.9/100:3);
FX = abs(sabr(alpha, beta, RHO, f, K, VOLVOL, time) - vol_imp); % = 0;
subplot(1,2,1);
mesh(RHO,VOLVOL,FX);
view(10,30);
xlabel('rho');
ylabel('volvol');
zlabel('Fel');
subplot(1,2,2)
surfc(RHO,VOLVOL,FX,'FaceColor','interp','EdgeColor','none','FaceLighting','phong');
v = axis;
camlight left;
axis tight;
xlabel('rho');
ylabel('volvol');
zlabel('Fel');
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