


Visible and hidden liquidity

I call MM 
and say I 
want to 
trade

S30 Always has 1/4 index point in spread ESG has a hidden liquidity



Basket vs Future. Holding period 1M 
Case: Index Fund that wants to make a daily allocation of 

Europa Index Fund 200 000 EUR

Sweden Index Fund 3 800 000 SEK (380K EUR)



Bloomberg





OPTIONENS 
NYCKELTAL



Rätten att köpa – I framtiden

Rätten att sälja – I framtiden

PREMIE – Priset för en option

OPTIONER - KONTRAKTEN

KÖPOPTION (CALL)

SÄLJOPTION (PUT)

1 option = 100 aktier
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DE FYRA GRUNDPOSITIONERNA



OPTIONENS VÄRDERING
1.LÖSENPRIS

2.UNDERLIGGANDE AKTIENS KURS

3.TID TILL FÖRFALL

4.RÄNTAN och Cost of carry

5.Ev. UTDELNING under löptiden

6.VOLATILITETEN i den underliggande aktien

volatilitet

Aktie

LP

BLACK & SCHOLES 
FORMEL



”GREKERNA” - OPTIONENS NYCKELTAL
DELTA Visar hur mycket optionens premie ändras när 

underliggande ändras med En krona.

GAMMA Visar hur mycket Delta ändras när underliggande 
aktie ändras med En Krona.

THETA Visar hur mycket optionens premie ändras när det 
går En Dag.

VEGA Visar hur mycket optionens premie ändras när 
volatiliteten ändras En Procent.

(RHO) Visar hur mycket optionens premie ändras när 
räntan ändras En Procent.



DELTA
• Optionens pris under löptiden är teoretiskt och bygger på sannolikhet
• Visar känsligheten optionsprisets förändring när underliggande rör sig
• Visar hur sannolikt det är att optionen hamnar ITM på slutdagen

• Deltavärdet hos en Call är alltid mellan 0 ➔ 100 (alt. 0 ➔ 1)
• Deltavärdet hos en Put är alltid mellan 0 ➔ -100 (alt. 0 ➔ -1)
• Deltavärdet kan ändras då marknaden ändras

• Ett underliggande kontrakt har alltid Delta 100
• ATM ➔ Delta 50 (-50)

• Vid förfall är Deltat alltid 0 eller 100 (Alt. 0 eller -100 för Puts)

• Lång marknaden – Lång Delta 
• Kort marknaden – Kort Delta



GAMMA
• Gammavärdet visar hur Deltat förändras när underliggande varan rör sig med en 

enhet

• Deltavärdet hos såväl en CALL som en PUT ÖKAR i takt med underliggande (ex. 
aktie)

CALL: Delta 0➔ 50 ➔ 100

PUT: Delta -100 ➔ -50 ➔ 0

BÅDE CALLS OCH PUTS HAR DÄRFÖR ETT POSITIVT GAMMAVÄRDE



THETA
• Theta-värdet visar hur optionens värde förändras när det går en dag

• Både Calls och Puts förlorar värde varje dag

• Lång optioner ➔ Kort Theta

• Kort optioner ➔ Lång Theta

• Exempel på typisk Theta-strategi (Neutral marknad)

– Såld Call/Put

– Kort (såld) strut

– Kort (såld) vagga mot innehav



VEGA

• Alla optionskontrakt stiger i värde med högre volatilitet vilket medför 
att Vegavärdet är positivt för både Call’s och Put’s.

• Vegat hos alla optioner minskar ju närmare förfall kontrakten 
kommer

• En option med lång löptid är därför mer känslig för förändringar i 
volatiliteten än en option med kort löptid.

Vegavärdet visar hur mycket optionens premie ändras 
när volatiliteten ändras med en procent



VOLATILITET
• Den finansiella termen för standardavvikelse
• En procentuell siffra
• ”Non-directional”

• Historisk volatilitet
– Visar den risk (hastighet) som varit
– Grunden för teoretiskt optionspris

• Implicit Volatilitet
– Ett mått på den förväntade risken (hastigheten)
– Uppkommer från aktivt pris i optionen ”just nu”

• Historisk Volatilitet vs. Implicit Volatilitet (Edge)

• SKEW – Den implicita prissättningen av optioner uppvisar skevhet



VIX INDEX

Volatilitetsindex – ”Fear Index”

S&P 500 Imp. Vol. 30 days

© Enspiri Academy



VOLATILITY SMILE
• Samtliga optionskontrakt borde ha samma implicita volatilitet
• Oro gör att nedsidan (skydd) alltid är intressantare än uppsidan (spek)

• Högre efterfrågan på nedsidesskydd skapar skev värdering = SKEW
• Volatiliteten blir högre – optionerna ”dyrare” – på nedsidan = SMILE

• Köp av Puts med lägre lösenpris = billigare optionskontrakt i kronor
• Inträffar raset och optionen går ITM = Hävstångseffekt

• Bredare ’smile’ indikerar sannolikhet för kraftigare rörelse i marknaden

Implicit volatilitet

Lösenpris



SKEW INDEX

”Tail Index”

S&P 500

120 = Normal

140 = High



TIPS! Optionspodden Avsnitt 10: Nyckeltalen och deltaneutral position



NÅGRA VERKLIGA SITUATIONER…



”10 optionskontrakt motsvarar ju 1000 aktier, mina 
optioner rör sig nästan inte något alls fast aktien har 

rört sig mycket, varför är det så!?”

DELTA



”Något är skumt här, aktien står på samma nivå 
som för två veckor sedan men min köpoption 

har tappat två kronor!”

THETA



”Kan du förklara det här? När jag köpte mina optioner så 
var deltat 0,5, nu är det bara 0,25! 

Kan en sån där Market Maker bete sig hur som helst?!”

GAMMA



”Jag köpte köpoptioner precis innan kvartalsrapporten 
igår, aktien gick upp men optionen har nästan inte gått 

upp någonting! 

Det här vill jag anmäla till börsens övervakning!” 

VEGA - IMPLICIT VOLATILITET



Tänkvärt vid strategival
Vad arbetar för dig och vad arbetar emot dig?



Ett bolag lämnar rapport om några dagar och vi är positiva 
till aktien och överväger att köpa en köpoption. Aktien står 
f.n. i 100 kr.

• LP 100 kr
• Premie 5 kr
• Delta 0,5
• Impl.vol 27%
• Vega 0,25
• Theta -0,1

Vi köper optionen 3 dagar innan rapport…



Aktien går upp 4 kr, till 104 kr

• Deltat är 0,5 -> + 2 kr
• Ny impl. vol 24% (vegat var 0,25 x 3%) -> - 0,75 kr
• Thetat var -0,15 x 3 dagar -> - 0,45 kr

Vi har alltså genererat +2 – 0,75 – 0,45 kr = 0,80 kr

Vad jobbade för oss? Deltat

Vad jobbade emot oss? Vega och Theta

1/3 jobbade till vår fördel…



Vad hade hänt om vi exempelvis istället hade utfärdat 
en säljoption?

• LP 100 kr
• Premie 5 kr
• Delta -0,5
• Impl.vol 27%
• Vega 0,25
• Theta -0,15

Vi utfärdar optionen 3 dagar innan rapport…



Aktien går upp 4 kr, till 104 kr

• Deltat är -0,5 -> + 2 kr (eftersom vi utfärdat säljoptionen)
• Ny impl. vol 24% (vegat var 0,25 x 3%) -> + 0,75 kr (+ eftersom vi utfärdat)
• Thetat var -0,15 x 3 dagar -> + 0,45 kr (+ eftersom vi utfärdat)

Vi har alltså genererat +2 + 0,75 + 0,45 kr = 3,20 kr (5 kr – 1,80 kr)

Vad jobbade för oss? Delta, Vega och Theta

Vad jobbade emot oss? Inget

3/3 jobbade till vår fördel i detta fall… (dock stor skillnad på risk och 
potential!)
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Konstruktion:
Köpt köpoption, LP 100 á 5 kr
Såld call, LP 105 á 3 kr
Såld put, LP 95 á 3 kr
Etableringskostnad = +1 kr

”TREBENING”



Utbildning, inspiration, optionsverktyg, kunskapsbas 
och information!

www.OptionsPlay.se




