
Södertörns högskola 
Institutionen för ekonomi och företagande   
Företagsekonomi 
Magisteruppsats 10 poäng 
Handledare: Bengt Lindström & Karl Gratzer 
Vårterminen 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Black & Scholes 

vs 
Marknaden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Författare: 
Daniel del Campo 
Fredrik Söderström 



Abstract 
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Tutors   Bengt Lindström, Karl Gratzer 

Keywords  Volatility, risk-free interest rate, moneyness, pricing error, time to 

maturity. 

Purpose  The purpose of this thesis is to compare the theoretical option prices 

obtained by the Black-Scholes model with the market prices quoted on the 

OMX-Index, traded on OM-Stockholmsbörsen. The intention is to 

examine whether the options are miss priced or not. In the case of miss 

pricing we aim to determine if it differs with different levels of moneyness 

and time to maturity. 

Method Secondary data consisting of daily closing quotes for OMX-Index call 

options have been used. Option contracts issued during the period of April-

July have been excluded due to that dividends are paid out within this 

period. The theoretical price has been calculated with the B-S formula, and 

then the observations have been categorized according to moneyness, 

pricing error, and time to maturity. Finally we have compared the market 

price with the price obtained by the model. 

Conclusion In the research we have found that the B-S model miss prices options out- 

and deep out-of-the-money to a greater extent than other levels of 

moneyness. When there is a bull market trend in the OMX-Index, the B-S 

model tends to price the options lower than the market. On the other hand 

when there is a bear market trend, the opposite is valid. Finally we cannot 



prove any systematic pricing error in the sense that the model obviously 

prices higher or lower than the market.  

 



Sammanfattning 
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Författare   Daniel del Campo & Fredrik Söderström  

Handledare   Bengt Lindström, Karl Gratzer 
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Syfte  Syftet med uppsatsen är att jämföra Black & Scholes teoretiska 

optionspriser med marknadens på OMX-Index köpoptioner handlade på 

Stockholmsbörsen. Avsikten är att undersöka om optionerna felprissätts 

och i så fall om detta skiljer sig åt för olika löptidsintervall och grader av 

moneyness.  

Metod Sekundärdata i form av dagliga slutkurser för OMX-Index köpoptioner har 

nyttjats. Optionskontrakt utfärdade under perioden april-juli har 

exkluderats med anledning av att utdelning endast sker under dessa 

månader. Det teoretiska priset har beräknats med B-S formel, därefter har 

observationerna delats in efter moneyness, relativt prisfel och tid till lösen. 

Utifrån detta har sedan modellens och marknadens pris jämförts. 

Slutsatser I studien har vi funnit att B-S felprissätter optioner out- respektive deep 

out-of-the-money i större utsträckning än andra grader av moneyness. Vid 

hög tillväxt i OMX-Index tenderar B-S att underprissätta i större 

utsträckning, men då index uppvisar negativ tillväxt gäller det motsatta. 

Slutligen kan sägas att någon systematisk över- respektive 

underprissättning inte kan påvisas. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Handeln med finansiella derivat har under de senaste tjugo åren ökat kraftigt. Ett derivat 

definieras som ett finansiellt instrument vars värde beror på eller härleds från värdet av andra mer 

grundläggande variabler.1 Optioner som kan lösas när som helst fram till lösendagen kallas 

amerikanska, medan optioner som endast kan lösas på lösendagen kallas europeiska.  

Optioner handlas i kontrakt, vilket motsvarar 100 stycken underliggande aktier. Handelsposten 

för aktieoptioner är 10 kontrakt, medan det för indexoptioner är 1 kontrakt. På Stockholmsbörsen 

omfattas OMX-index optioner av ett viktat index bestående av de 30 mest omsatta aktierna, vilka 

endast ger utdelning under perioden april till juli. Optioner som handlas på Stockholmsbörsen är 

av amerikansk typ, medan indexoptioner är av europeisk typ. 

En indexoptions värde beror på en mängd variabler, men främst på priset på de underliggande 

aktierna och därefter volatiliteten. En fråga som ofta diskuteras är på vilket sätt volatiliteten skall 

skattas.  

Ända sedan 1973 då Black, Scholes och Merton presenterade sin banbrytande modell för 

prissättning av optioner har mäklare och investerare använt den. Black-Scholes2 modell stipulerar 

att volatiliteten, dvs. standardavvikelsen för den underliggande tillgångens avkastning, är 

konstant över tiden3. Att utgå från en konstant volatilitet i värderingen av en option kan leda till 

att investeraren felprissätter optionen. En annan aspekt är det ökade användandet av olika former 

av aktierelaterade ersättningar. Dessa prissätts vanligen med B-S optionsformel. Med de nya 

redovisningsrekommendationerna IFRS 24 som infördes vid årsskiftet 2005 gäller att 

aktierelaterade ersättningar skall bokföras som en kostnad för företaget. En felprissättning5 av 

dessa kan få negativa effekter på kapitalstrukturen. IFRS 2 föreskriver ingen 

optionsprissättningsmodell men namnger B-S som en tänkbar. Det finns alltså ett stort intresse, 

                                                 
1 Hull, C. J. “Options, Futures, and Other Derivatives”, 5:th edition, Prentice Hall, 2003. 
2 I fortsättningen benämnt som B-S. 
3 Aguilar, J. och Hördahl, P. ”Optionspriser och marknadens förväntningar”, Penning och valutapolitik, 1 1999. 
4 International Financial Reporting Standards. 
5 Då B-S modellens teoretiska pris avviker från marknadspriset definieras detta som felprissättning. 
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inte bara för investerare, att kunna prissätta optioner på ett korrekt sätt och att vara medveten om 

de brister som finns i världens mest etablerade optionsvärderingsformel. 

 

1.2 Problemformulering 
Vid värdering av optionskontrakt är volatiliteten den kanske viktigaste parametern, samtidigt som 

det är den enda icke observerbara. Viss empirisk forskning6 tyder på att volatiliteten varierar över 

tiden och är beroende av löptiden på optionen och storleken på dess realvärde, i fortsättningen 

benämnt som en options moneyness7. Empirisk litteratur visar också att implicit volatilitet ofta är 

högre för optioner som är in- respektive out-of-the-money, än för optioner som är at-the-money8, 

där av begreppet ”volatility smiles”. Konsekvensen av att Black & Scholes modell antar konstant 

volatilitet över tiden blir att den tenderar att felprissätta optionerna mer eller mindre beroende på 

om de är in-, out- eller at-the-money9. Empiriska undersökningar ger dock tvetydiga resultat om 

vart Black & Scholes felprissätter. Då den underliggande tillgången för indexoptioner utgörs av 

en portfölj snarare än en enskild aktie medför detta att prissättningen blir än mer komplex. Detta 

då hög avkastning på någon av aktierna under en period kommer att ge förändringar i 

sammansättningen av index i nästkommande period. Frågan är om någon generell trend av 

felprissättning för Indexoptioner kan påvisas trots den komplexitet som föreligger ? 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jämföra Black & Scholes teoretiska optionspriser med marknadens på 

OMX-Index köpoptioner handlade på Stockholmsbörsen. Avsikten är att undersöka om 

optionerna felprissätts och i så fall om detta skiljer sig åt för olika löptidsintervall och grader av 

moneyness.  

                                                 
6 Engström, M. ”Do swedes smile? ”On implied volatility functions”. Journal of multinational financial 
management.Vol,12. 2002 pp. 285-304. 
7 Moneyness är skillnaden mellan lösenpriset på en option och värdet på optionens underliggande tillgång. Vidare    
anger termen till vilken grad optionen har ett positivt monetärt värde. 
8 Engström, M. 2002. 
9 Hull, J.C. and White, A. “The pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities,” Journal of Finance, Vol. 
42, pp. 281-300. 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till OMX-index köpoptioner på Stockholmsbörsen. Data över dagliga 

slutkurser för OMX-index köpoptioner under perioden 1995-01-02 t.o.m. 2004-11-12 samt 

OMX-index för samma tidsperiod har använts. Då utdelning endast kan förekomma under 

perioden april till och med juli har dessa kontrakt exkluderats10. För att undvika störande effekter 

av handel precis före lösen har optioner med mindre än en vecka11 till lösen exkluderats12. 

Optioner med mer än 90 dagar till lösen har även exkluderats då de utgör en så pass liten del av 

totalpopulationen, samt optioner med vissa typer av uppenbara fel. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 Bakgrund, problem, syfte, avgränsning 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

Kapitel 3 Metod 

Kapitel 4 Empiri & Analys 

Kapitel 5 Resultat 

Kapitel 6 Slutsatser 

Kapitel 7 Kritisk granskning  

Kapitel 8 Förslag till vidare forskning 

Kapitel 9 Källförteckning 

Appendix 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Byström. H. ”Stochastic Volatility and Pricing Bias in the Swedish OMX-Index Call Option Market”, Working 
paper, Lunds Universitet, 2000. 
11 Fem handelsdagar. 
12 Engström, M. 2002. 
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel börjar vi med att presentera tidigare forskning på området. Därefter ges en 

utförlig beskrivning av B-S optionsvärderingsmodell. För att till sist djupare gå in på de skattade 

parametrar som ingår i modellen. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 
Mängder av forskningsrapporter har publicerats sedan 1973 då B-S för första gången 

presenterade sin uppmärksammade optionsvärderingsformel. Vi har valt att lyfta fram de 

relevanta studier som är mest refererade till i samtida och senare forskning på området.  

McBeth & Merville13 utvärderade 1979 B-S modellen genom att jämföra marknadspriser på 

köpoptioner med B-S teoretiska optionspriser. Macbeth & Mervilles resultat tyder på att B-S 

formel underprissätter in-the-money optioner och överprissätter out-of-the-money optioner med 

en löptid på mindre än 90 dagar. Vidare presenterades i forskningen att desto djupare out-of-the-

money desto större överprissättning och motsatsen för in-the-money. I samma rapport 

redogjordes även för de resultat som Black och Merton kommit fram till. Black hävdar att deep-

in-the-money optioner har modellpriser som generellt är högre än marknadspriset och att deep-

out-of-the-money optioner generellt värderas lägre i modellen än av marknaden14. Även Mertons 

forskningsresultat står i konflikt med både Blacks och Macbeth & Mervilles. Merton hävdar att 

B-S generellt prissätter lägre än marknadspriset för både deep-in-the-money optioner och deep-

out-of-the-money optioner15. Evnine & Rudd 16 publicerade 1985 en studie av indexoptioner som 

visar på att S&P 100 inte skiljer sig nämnvärt från individuella aktier vad gäller den 

underliggande tillgångens avkastning. Däremot visar MMI17 på en viss avvikelse från detta 

antagande. Hull & White presenterade 1987 en mer komplex variant av B-S formel där de istället 

antar att volatiliteten är stokastisk, dvs slumpmässig, vilket merparten av senare tids studier utgår 

ifrån. Hull & White menar att B-S modell underprissätter optioner som är ITM och överprissätter 

optioner som är OTM. Desto djupare OTM ju större blir överprissättningen18. Vidare presentas 

                                                 
13 MacBeth, J. & Merville, L. “An empirical examination of the Black & Scholes call option pricing model”, Journal 
of finance No. 34, 1979. pp. 1173-1186. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Evnine, J. & Rudd, A. ”Index options: The Early evidence”, Journal of finance. Vol 3. Juli 1985 pp 743-756. 
17 Major Market Index. 
18 Hull, J.C. & White, A. 1987. 
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att graden av överprissättning ökar med tid till lösen. Byström presenterade år 2000 en studie på 

OMX-Index köpoptioner19 som genomfördes under två tidsperioder, oktober 1993-februari 1994 

och juli 1994 till december 1994. det totala antalet observationer för det undersökta perioderna 

uppgick till 1694. Byström kom i sin studie fram till att B-S mer korrekt prissätter optioner in-

the-money och at-the-money än out-of-the-money. Detta förhållande gäller för antagande om 

såväl stokastisk- som konstant volatilitet. Shu & Zhang presenterade 2004 en studie av S & P 500 

Index, som till skillnad från S & P 100 utgörs av optioner av Europeisk typ. De kom fram till att  

B-S modell överprissätter out-of-the-money optioner och underprissätter in-the-money optioner20.  

 
2.2 Black & Scholes 
I B-S för europeiska köpoptioner är optionspriset en funktion av två variabler (priset på den 

underliggande tillgången och tid till lösen) samt tre parametrar (volatilitet, riskfri ränta och 

lösenpris), ),,,,,( KrTSfC TSB σ=− . Av parametrarna är det endast standardavvikelsen som är 

direkt bunden till den underliggande aktien21 Vidare antas att ideala förhållanden råder på 

marknaden för både aktien och optionen när en options teoretiska värde beräknas. 

 

Då optioner korrekt prissätts på marknaden ges ingen möjlighet till säkra vinster genom att skapa 

portföljer med långa och korta positioner i optioner och dess underliggande aktier. Ett högre 

värde på den underliggande aktien ger ett högre optionsvärde och då aktiepriset är betydligt högre 

än lösenpriset kommer optionen med största sannolikhet att lösas in. Värdet på optionen kommer 

att vara ungefär lika med aktiepriset minus lösenpriset, eller noll i de fall aktiepriset är mindre än 

lösenpriset. Normalt sett minskar värdet på optionen ju närmare lösen man kommer, givet ett 

konstant aktiepris22. 

 

 

                                                 
19 Byström, H. 2000. 
20 Shu, J. & Zhang, J. ”Pricing S & P 500 Index options under stochastic volatility with indirect inference method” 
Journal of derivatives accounting. Vol 1 No 2 2004 pp. 1-16. 
21 Macbeth, J.D. & Merville, L.J. 1979. 
22 Black, F. & Scholes, M. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," Journal of Political Economy, Vol.81, 
1973. pp. 637-59. 
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Figur 1. Relationen mellan optionspris och aktiepris 

 

Linje A utgör det maximala värdet för optionen då den inte kan vara värd mer än aktien. Linje B 

representerar minimivärdet av optionen eftersom dess värde inte kan vara negativt och heller inte 

vara värd mindre än aktiepriset minus lösenpris. Linje 1, 2 och 3 representerar värdet av kortare 

löptider. Normalt sett kommer kurvan som representerar optionsvärdet vara konkav. Eftersom 

den även ligger under 45 graders linjen A kan vi se att optionen kommer vara mer volatil än 

aktien. En given procentuell förändring i aktiepriset kommer att resultera i en större procentuell 

förändring av optionsvärdet då tid till lösen hålls konstant23. 

 

Black-Scholes gör följande antaganden vid optionsvärdering: 

 

• Den korta räntan är känd och konstant över tiden. 

 

Aktiepriset följer en kontinuerlig rörelse och fördelningen av möjliga aktiepriser är 

lognormalt fördelad φ≈TSln . Den underliggande tillgångens avkastning är normalfördelad 

med konstant varians, vilket implicerar att marknadens uppfattning om den kommande 

                                                 
23 Ibid. 
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utvecklingen är symmetrisk24. Vidare är marknaden effektiv vilket innebär att dess rörelser 

inte kan förutspås. Standardavvikelsen av aktieprisförändringen under ett mycket kort 

tidsintervall är proportionell till aktiepriset vilket leder till följande modell 

 

 

dzdt
S

dS
SdzSdtdS

σµ

µ

+=

+=
 

 

där 

µ : Förväntad avkastning 

S : Aktiepris 

dt : Tidsenhet 

dS : Derivatan av aktiepriset 

dz : Wiener processen även kallad Geometrisk Brownsk rörelse, är en typ av Stokastisk Markov 

process25. En variabel följer en Wiener process om den uppfyller följande två kriterier: 

 

1) Förändringen  under en mycket kort tidsperiodperiod z∂ t∂  är  tz ∂=∂ ε  där ε  är 

slumptermen från en standardiserad normalfördelning, )1.0(φ . 

 

2) Värdena av  för två olika korta tidsintervaller är oberoende av varandra. Vilket härleds 

ur det första kriteriet där  är normalfördelad med ett medelvärde på , en 

standardavvikelse på 

z∂

z∂ 0=∂z

tz ∂=∂  och en varians på tz ∂=∂ 26.  

 

• Aktien ger inga utdelningar. 

 

• Optionen är europeisk, vilket innebär att den endast kan lösas in på slutdagen.  

                                                 
24 Aguilar, J & Hördahl, P. 1999. 
25 Sannolikhetsfördelningen ),( σµφ är normalfördelad med medelvärde µ  och standardavvikelse σ . 

Förändringen vid en tidsperiod  T är ),0( Tφ och förändringen under en väldigt kort tidsperiod  är t∂ t∂,0(φ ). 
26 Hull, J.C. 2003. 
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• Det förekommer inga transaktionskostnader vid köp och försäljning av aktien eller 

optionen. 

 

• Det är möjligt att låna vilken del som helst av priset för en tillgång för att köpa 

eller hålla den till den korta räntan. 

 

• Obegränsad blankning är tillåten27. 

 

 

T
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där 

:SBc −  Marknadsvärdet på en europeisk köpoption beräknat med B-S 

:0S  Aktiepriset idag 

:K    Lösenpris för köpoptionen 

:T  Tid till lösen av optionen (Uttryckt i år) 

:r  Riskfri ränta 

σ : Årlig standardavvikelse av den logaritmerade aktieavkastningen (Aktieprisets volatilitet). 

:)( idN Sannolikheten för den kumulativa normalfördelade täthetsfunktionen, vilken beskriver 

den totala sannolikhetsfördelningen för en real slumpvariabel X  för varje realt nummer 

x .  visar sannolikheten att en variabel med en standard )()( xXPxf ≤=

                                                 
27 Black, F. & Scholes, M. 1973. 
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normalfördelning,  )1,0(φ  är mindre än x . För ett givet tidsintervall är avkastningen hos 

den underliggande tillgången normalfördelad med en standardavvikelse av 

d

Tσ 28. 

 

2.3  Parameterskattning 

2.3.1 Volatilitet 

Volatiliteten29 på en finansiell tillgång är ett statistiskt kvantitetsmått av osäkerhet kring framtida 

prisfluktueringar, vilket betecknas σ. Med ökad volatilitet ökar chansen för att aktien skall stiga 

men även risken för att den skall sjunka i värde. För en aktieinnehavare tar ofta dessa två utfall ut 

varandra, något som inte gäller för innehavaren av en option. Innehavaren av en köpoption drar 

fördelar av en prisökning och tar en begränsad risk vid prisfall då det mesta innehavaren kan 

förlora är det pris som betalats för optionen. Innehavaren av en säljoption drar och andra sidan 

fördelar av att priset sjunker och tar en begränsad risk i det fall priset stiger. Därmed ökar värdet 

på både köp- och säljoptioner då volatiliteten ökar30. 

 

Det finns två olika metoder för att skatta volatiliteten ur marknadsdata. Dels kan ett värde väljas 

som beräknar det teoretiska B-S priset för optionen till det observerade marknadspriset. Detta 

kallas implicit volatilitet och löses genom en iterativ process. 

 

Ett annat tillvägagångssätt refererar till tidseriemodeller, som antar att variationen i volatiliteten 

bestäms av variabler som är kända för marknadens aktörer och därmed kan estimeras ur 

tidsseriemodeller31. Det finns en rad olika typer av tidsseriemodeller och vi har valt den historiska 

volatilitetsmodellen, vilken antar att den förväntade avkastningen över den kommande perioden 

är lika med avkastningens medelvärde i perioden n32. Lämplig längd av en urvalsperiod är oklar 

men vi har valt att sätta den till 30 dagar. I detta fall beräknas volatiliteten direkt ur historisk 

avkastning och beskriver således volatiliteten under en viss tidsperiod bakåt i tiden. Vid 

                                                 
28 Gujarati, D.N. “Basic Econometrics” 4:th ed;  McGraw-Hill/Irwin, 2003. 
29 Standardavvikelsen för den underliggande tillgångens avkastning. 
 
30 Hull, J.C. 2003. 
31 Ibid. 
32 Huang, Y.C. & Shing C. “Warrants pricing: Stochastic volatility  vs. Black & Scholes” Working paper, National 
Kaohsiung First University of Science and Technology, 2002. 
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ovanstående beräkning benämns tiden inte i kalenderdagar utan i handelsdagar dvs. under de 

dagar då börsen är öppen för handel33. I de fall den skattade volatiliteten understiger marknadens 

tenderar B-S teoretiska optionspris att understiga marknadspriset. Då den skattade volatiliteten 

däremot är större än marknadens gäller det motsatta34.  

 

Genom att ta den naturliga logaritmen av två följande observationer av aktiepriset 

erhålls den periodiska eller dagliga avkastningen. Standardavvikelsen beräknas sedan enligt 

följande 

)/ln( 1−ii SS

2
1

)(
1

1 uu
n

s n

i i −
−

= ∑ =
. Standardavvikelsen uttrycks på årsbasis och multipliceras med 

kvadratroten ur antalet handelsdagar per år35. 

 

2.3.2 Riskfri ränta  

Den riskfria räntan utgörs i teorin av den ränta till vilken pengar kan lånas då det inte föreligger 

någon kreditrisk, vilket innebär att pengarna med säkerhet kommer att återbetalas. Ofta används 

stadsskuldsväxlar som riskfri ränta dvs. den ränta som staten lånar till i sin egen valuta. I 

praktiken använder stora finansiella institutioner LIBOR36 vilken generellt är högre än 

statsskuldsväxeln på grund av att den inte är helt riskfri37. Den riskfria räntan som använts i 

denna uppsats har erhållits från Riksbanken och utgörs av tre månaders STIBOR38. Vilket är in- 

och utlåningsräntan som marknadsgaranterna d.v.s. de stora bankerna på Interbank marknaden 

lånar till av varandra39.  

 

 

 

                                                 
33 Hull, J.C. 2003. 
34 Macbeth ,J.D. & Merville, L.J. 1979. 
35 Hull, J.C. 2003. 
36 London Interbank Offer Rate. 
37 Hull, J.C. 2003. 
38 Stockholm Interbank Offer Rate. 
39 Hässel, L. et al. ”De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv”, 3:e upplagan, SNS Förlag, 2001. 
40 Lindblad, I. ”Uppsatsarbete En kreativ process”, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
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3 Metod
 
3.1 Val av undersökning 
 
Uppsatsen har en kvantitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats och bygger på B-S 

optionsvärderingsmodell. 

 

3.2 Undersökningsmetod 
 
Med uppsatsens syfte som utgångspunkt övervägs det vilka metoder som bör användas för att 

emotse frågeställningen/frågeställningarna. Vilket metodval man använder är givetvis beroende 

på vilken typ av material som utgör uppsatsens innehåll.40

 
3.3 Studiens genomförande. 
 

Målet med studien är att jämföra B-S teoretiska optionspriser med faktiska marknadspriser. Detta 

för att undersöka om någon diskrepans finns, och i så fall i vilken utsträckning. För att kunna 

genomföra denna studie har sekundärdata i form av daglig slutkurser för OMX-Index 

köpoptioner nyttjats. Dessa har erhållits från OM-Stockholmsbörsen. Då ett av antagandena i B-S 

formel stipulerar att utdelning ej existerar måste hänsyn tas till detta. På Stockholmsbörsen sker 

utdelningen för OMX-Index endast under april till och med juli vilket medför att denna period 

exkluderats ur materialet41. Under sorteringen av data har ett visst bortfall skett pga. uppenbara 

fel i data. Dessa fel utgörs av felaktiga bid/ask spreads, avslutspris trots att ingen handel finns 

registrerad, uppvisad handelsvolym utan noterat avslutspris, observationer då avslutspris 

överstiger ask eller understiger bid. Optionerna har sedan kategoriseras in efter relativt prisfel42 

och moneyness43. Vid denna kategorisering har ytterligare observationer bortfallit då handeln 

med dessa utgjort en väldigt liten del av den totala handelsvolymen. Prisfel och moneyness är 

plottade mot varandra i diagram för att åskådliggöra differensen mellan marknadspris och 

teoretiskt B-S pris. Outliers44 har medvetet kvarlämnats i diagrammen för att illustrera de 

extremfall av felprissättningar som kan förekomma. Vi är väl medvetna om att detta har en effekt 

                                                 
 
41 Byström, H. 2000. 
42 Författarnas definition: (Marknadspris-B-S)/Marknadspris. 
43 Författarnas definition: (S-K)/K. 
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på det sammanvägda genomsnittliga felprissättningar som är framräknade. Dock vill vi framhålla 

att antalet outliers är väldigt få och påverkar därmed inte den genomsnittliga felprissättningen i 

någon större utsträckning. 1998-04-27 genomförde OM-Stockholmsbörsen en 4:1 split på OMX-

Index45, vilket vi tagit hänsyn till och justerat materialet efter46. Tidsperioden har vi valt utefter 

motiveringen att en tioårsperiod innehåller både upp- och nedgångar i index samt ett tillräckligt 

stort material för att eventuellt kunna dra generaliserade slutsatser. Vi har undersökt 22679 

observationer vilket utgör den totala populationen för undersökt period. Utifrån detta avser vi dra 

slutsatser för OMX-index köpoptioner på Stockholmsbörsen. Med hänsyn till tidsaspekten för 

forskningens genomförande har vi inte möjlighet att undersöka en längre tidsperiod.  

 

Valet av riskfri ränta är av stor vikt då den påverkar värdet på köpoptionen. Då räntan stiger ökar 

värdet på köpoptionen eftersom nuvärdet av lösenpriset sjunker. Om räntan däremot sjunker 

minskar istället värdet på köpoptionen eftersom nuvärdet av lösenpriset stiger.47 Den ränta som 

används i denna uppsats utgörs av 3m STIBOR, och motiveras med att de optioner som 

undersöks har en löptid som är i approximativ paritet med räntans löptid. Ett alternativ till detta 

skulle vara att interpolera mellan två räntor med närliggande löptid för att erhålla en ränta med 

löptid som överensstämmer med optionskontraktets48. 

 

3.4 Kvantitativ 
 
Kvantitativa studier kräver relativt stora och statiskt sett representativa urval. Resultatet av en 

kvantitativ studie skall kunna nyttjas för att beskriva de faktiska förhållandena i en väl definierad 

population. Av detta kommer att en kvantitativ studie fodrar ett representativt urval som är 

relativt stort. Redovisningen av materialet och nyttjad metod skall vara så pass väl beskrivet att 

den som så önskar skall kunna utföra samma undersökning och komma fram till ett liknande 

resultat. Eventuellt kan försiktiga generaliseringar göras av resultatet, detta är dock beroende av 

storleken på materialet och upplägget av undersökningen. Vår undersökning innefattar 22 679 

observationer vilket utgör ett stort och därmed statistiskt sett representativt urval. 

                                                                                                                                                              
44 Outliers definieras här som extremvärden som kraftigt avviker från övriga observationer. 
45 www.bloomberg.com 2005-03-26. 
46 Byström, H. 2000. 
47 Hässel, L. et el. 2001. 
48 Byström, H. 2000. 
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3.5 Kvalitativ 
 
Kvalitativa studier baseras nästan alltid på ett kvantitativt mindre, men mer strategiskt urval. 

Resultaten av denna typ av undersökning kan bidra till att tillföra en mer fördjupad kunskap inom 

det undersökta ämnesområdet. En kvalitativ undersökning har inte som främsta syfte att 

generalisera slutledningar från det empiriska resultat som uppnåtts, utan syftar mer till att ge en 

fördjupad insikt och ökad förståelse. Dessutom kan resultaten ge ny kunskap. En kvalitativ studie 

ska redovisas på ett sådant sätt att läsaren kan förhålla sig till resultatet. Läsaren skall kunna följa 

med i resonemanget i uppsatsen och själv ta ställning till resultaten.49 Vi har valt att lyfta fram 

fyra perioder ur den totala population och studera dessa mer ingående. Detta urval kan i viss mån 

ses som ett strategiskt urval av kvalitativ karaktär vilket har till syfte att ge en ökad inblick i hur 

B-S modellen och marknaden prissätter optioner.  

 

3.6 Induktion/deduktion 
 
Forskningen i den här uppsatsen, och vid forskningsarbete generellt består i att försöka relatera 

teori och verklighet till varandra. Det finns två alternativa ansatser att bygga sina teorier på, den 

induktiva alternativt den deduktiva. Vi kommer i denna uppsats att utgå från den deduktiva, där 

man utifrån vedertagna etablerade teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Från den 

befintliga teorin härleds hypoteser som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. Detta 

arbetssätt kallas hypotetisk-deduktivt.50

 

3.7 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet samt att mätningarna är genomförda på ett 

korrekt sätt. Kontentan av detta krav innebär att om flera undersökningar nyttjar samma metod 

bör de uppnå samma resultat, och då kan man säga att undersökningen har en hög reliabilitet. Om 

flera oberoende personer använder samma underlag för sina respektive undersökningar och 

uppnår samma resultat kan man säga att resultaten är intersubjektivt testbara.51 Då vi i vår 

                                                 
49 Lindblad, I. 2000. 
50 Ibid. 
51 Thurén, T ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Liber, Malmö, 1995. 
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undersökning nyttjar sekundärdata från OM-Stockholmsbörsen som appliceras i en väl etablerad 

ekonomisk modell är möjligheten till hög reliabilitet god. 

 

3.8 Validitet 
 
Validiteten visar om studien verkligen har undersökt det man haft för avsikt att undersöka och 

ingen ting annat.52 Mer precist kan man definiera validitet som ett mätinstruments förmåga att 

mäta det som forskaren avsåg att det skulle mäta.53 Validiteten beskriver länken mellan empiri 

och teori. Validiteten kan betraktas utifrån två aspekter, den inre och den yttre. Den inre 

validiteten syftar till projektet i sig, och vilken koppling som finns mellan empiri och teori. Den 

yttre validiteten syftar till att beskriva huruvida resultatet från undersökningen kan nyttjas i 

situationer utöver den undersökta. M.a.o. hur pass generaliserbara undersökningens resultat är. 

Möjligheten till en hög inre validitet i denna undersökning anser vi vara mycket god då teorin 

utgörs av den modell som beräknat det empiriska resultatet. Vad gäller den yttre validiteten så har 

tidigare forskning påtalat svårigheter med detta då olikheter i data och mätningar över olika 

tidsperioder uppvisat vitt skilda resultat trots samstämmiga mätmetoder, vilket även föreligger i 

denna uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Ericsson, L.T & Wiedershem, P.F ”Att utreda , forska och rapportera”,Liber ekonomi, Malmö 1997. 
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4 Empiri och Analys 
 
I denna del presenteras empiri som utgörs av insamlad data samt analys. Detta kommer att ligga 

till grund för kommande slutsatser. 

 

Materialet utgörs av utdelnings-fria september till mars OMX-Index köpoptioner under perioden 

1995-01-02 – 2004-11-12 som är indelade efter moneyness, löptid och relativt prisfel. Först 

presenteras totalpopulationen, därefter har vi valt att lyfta fram 1997 och 2000 då dessa år 

uppvisar lägst respektive högst handelsvolym. 1999 samt 2001 är satta i fokus av anledningen att 

dessa år uppvisar högst respektive lägst tillväxt i OMX-Index.  

 
Begreppet moneyness beskriver relationen mellan optionens lösenpris och priset på den 

underliggande tillgången. Vidare anger termen till vilken grad optionen har ett positivt monetärt 

värde och definieras som OMX-Index priset minus lösenpriset dividerat med lösenpriset. Det 

relativa prisfelet visar på den procentuella avvikelsen mellan marknadens pris och B-S teoretiska 

optionspris och definieras här som slutkurs minus B-S teoretiska pris dividerat med slutkurs. I 

figur 2 till 10 anger x-axeln moneyness och y-axeln det relativa prisfelet. Ju längre höger ut på x-

axeln man rör sig ju mer in the money är optionerna och vice versa. Observationer på positiva y-

axeln är underprissatta medan observationer på negativa y-axeln är överprissatta. Deep-out-of –

the-money definieras med ett moneynessvärde lägre än –5, out-of-the-money ligger i intervallet –

5 till –1, at-the-money  i intervallet –1 till 1, in-the-money i intervallet 1 till 5 och slutligen 

omfattas deep-in-the-money av moneynessvärden större än 554. Relativt prisfel uttrycks i 

hundratals procent medan moneyness uttrycks i procent. Diagrammen presenteras även i större 

format i appendix. 

                                                 
54 Byström, H. 2000. 
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Moneyness vs Pricing error 1995-2004
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 Figur 2 Relationen mellan moneyness och relativt prisfel under perioden. 
 

Figur 2 visar relationen mellan moneyness och relativt prisfel för totalpopulationen. Ett tydligt 

samband mellan negativ moneyness och ett ökat relativt prisfel kan skönjas av observationernas 

trattformade spridning i diagrammet. 

 

Tabell 1 presenterar hur handelsvolymen är fördelad för löptiden 6-30 samt 31-90 dagar för 

respektive grad av moneyness. I intervallet 6-30 dagar framgår att OTM har högst handelsvolym, 

följt av DOTM, ATM, ITM och slutligen DITM. För intervallet 31-90 dagar uppvisar DOTM 

högst handelsvolym, följt av OTM, ATM, ITM och slutligen DITM. Statistiken ger en bild av 

marknaden som mer riskbenägen jämfört med tidigare empirisk forskning som stipulerar att 

optioner nära at-the-money är mer frekvent handlade än andra optioner.55 Naturligtvis beror detta 

på hur man definierar at-the-money. Tyngdpunkten i handeln på både kort och lång sikt utgörs av 

optioner out- respektive deep-out-of-the-money.  

 

                                  1995-2004   
  6-30 dgr   31-90 dgr 
OTM 4644179 DOTM 474079
DOTM 2488433 OTM 457847
ATM 1810035 ATM 165006
ITM 721158 ITM 54524
DITM 141802 DITM 13403
Summa: 9805607 Summa: 1164859

Tabell 1. Handelsvolym 1995-2004 
 

                                                 
55 Engström, M. 2002. 
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Den totala handelsvolymen för hela perioden är 10.970.466 kontrakt. Intervallet 6-30 dagar 

uppvisar en handelsvolym på 9.805.607 kontrakt vilket motsvarar 89.38 % av total 

handelsvolym. Intervallet 31-90 dagar utgör således 10.62 % av total handelsvolym med sina 

1.164.859 kontrakt. Detta visar tydligt att optioner med kortare löptid handlas i betydligt större 

utsträckning. 

 

1995-2004 6-30 dgr
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Figur 3. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 

 
 

  N Övervärderade Undervärderade 
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 6038 2801 (46.39%) 3237 (53.61%) 116.24% 46.73%
OTM 4596 2164 (47.08%) 2432 (52.92%) 36.57% 25.43%
ATM 1911 791 (41.39%) 1120 (58.61%) 18.6% 14.07%
ITM 2182 826 (37.86%) 1356 (62.14%) 11.10% 7.74%
DITM 1138 463 (40.69%) 675 (59.31%) 5.06% 3.79%

Tabell 2. 1995-2004 (6-30 dgr).Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i 
respektive grad av moneyness. 
 

För perioden 1995-2004, 6-30 dgr så förekommer såväl över- som undervärderade 

optionskontrakt. B-S undervärderar i större utsträckning än vad den övervärderar. Den 

genomsnittliga övervärderingen är dock procentuellt större än den genomsnittliga 

undervärderingen. Dock måste påpekas att ett optionskontrakt ej kan undervärderas mer än 100 

procent då värdet ej kan understiga noll, vilket är viktigt att ha i åtanke när data utvärderas. Den 

inbördes relationen mellan under- och övervärderade kontrakt för DOTM och OTM är snarlika. 

Vad gäller den procentuella över- och undervärderingen så skiljer sig moneyness nivåerna 
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avsevärt. Av detta kan vi ej dra några generella slutsatser mer än att B-S felprissättning tenderar 

att öka ju längre ut på x-axeln i negativ riktning man rör sig. Ju längre man rör sig åt höger på x-

axeln, desto mindre tenderar B-S att felprissätta.  
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Figur 4. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 
 

  n Övervärderade Undervärderade 
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 2707 1349 (49.83%) 1358 (50.17%) 74.22% 30.84%
OTM 2205 1047 (47.48%) 1158 (52.52%) 27.47% 20.03%
ATM 865 391 (45.20%) 474 (54.80%) 18.51% 13.68%
ITM 714 323 (45.24%) 391 (54.76%) 13.76% 9.05%
DITM 322 174 (54.04%) 148 (45.96%) 9.18% 4.36%

Tabell 3. 1995-2004 (31-90 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i 
respektive grad av moneyness. 
 
För samma period med löptid 31-90 dgr så förekommer såväl över- som undervärderade kontrakt. 

Till skillnad från föregående löptidsintervall uppvisar DITM ett större antal övervärderade än 

undervärderade. Den procentuella genomsnittliga övervärderingen är större för samtliga nivåer av 

moneyness. Den genomsnittliga övervärderingen DOTM är betydligt lägre jämfört med 

uppvisade värden för löptid 6-30 dgr. 

 

Sammanfattningsvis för hela perioden kan sägas att B-S inte uppvisar någon systematisk över- 

respektive underprissättning relaterat till graden av moneyness. Vad som tydligt framgår är att ju 

mer out-of-the-money optionen är desto större felprissättning. Fördelningen av observationer i 

diagrammen påminner om en kil i formen, med spetsen deep in-the-money. Desto djupare in-the-

money, ju smalare blir ”kilen”. Motsaten gäller för deep out-of-the-money. I extremfall då 
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moneyness är under –35 så är samtliga observationer undervärderade. Dessa utgör dock ett fåtal 

och därmed kan inga generella slutsatser dras av detta. För löptiden 6-30 dgr så ligger 

extremvärdena för moneyness på –42 till 53 och för löptid 31-90 dgr är motsvarande –42 till 23. 

Detta visar att intresset hos investerarna är större för optionskontrakt som är djupt out-of-the-

money jämfört med optioner som är djupt in-the-money.  

 
4.1 Högst respektive lägst handelsvolym 
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Figur 5. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 
 

  n Övervärderade Undervärderade 
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 777 416 (53.54%) 361 (46.46%) 226.79% 44.73%
OTM 610 274 (44.92%) 336 (55.08%) 56.56% 24.38%
ATM 246 98 (39.84%) 148 (60.16%) 25.12% 11.68%
ITM 224 95 (42.41%) 129 (57.59%) 14.70% 5.73%
DITM 49 16 (32.65%) 33 (67.35%) 9.31% 2.13%

Tabell 4. 1997 (6-30 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness 
 
1997 är det år då börsen har den lägsta handelsvolymen av den undersökta 10-årsperioden. För 

löptid 6-30 dgr så undervärderas samtliga i större utsträckning än vad de övervärderas, med 

undantag för DOTM. Genomsnittlig övervärdering är i samtliga fall större än procentuell 

undervärdering. För perioden uppmäts den största procentuella genomsnittliga 

överprissättningen, (226,79 %) av samtliga undersökta perioder. Överprissättningen uppmäts då 

optionskontrakten är DOTM.  
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1997 31-90 dgr
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Figur 6. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 
 

  n Övervärderade Undervärderade 
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 206 126 (61.17%) 80 (38.83%) 117.15% 27.91%
OTM 213 109 (51.17%) 104 (48.83%) 29.36% 13.93%
ATM 87 43 (49.43%) 44 (50.57%) 17.75% 9.80%
ITM 60 30 (51.67%) 29 (48.33%) 14.78% 5.55%
DITM 9 6 (66.67%) 3 (33.33%) 9.36% 2.26%

Tabell 5. (31-90 dgr).Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive grad av 
moneyness. 
 
Även för 31-90 dagar så uppvisar resultaten den högsta procentuella övervärdering, också här 

gällande DOTM. Endast ATM uppvisar en större del undervärderade kontrakt, dock med väldigt 

liten övervikt. Genomsnittlig övervärdering är även här större för samtliga grader av moneyness.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20



del Campo & Söderström – Black-Scholes vs Marknaden 
 

2004 6-30 dgr

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55

 
Figur 11. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 
 
 
 

  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
Undervärdering 

DOTM 187 50 (26.74%) 137 (73.26%) 58.31% 49.60%
OTM 396 139 (35.10%) 257 (64.90%) 28.03% 28.58%
ATM 194 45 (23.20%) 149 (76.80%) 11.69% 14.90%
ITM 221 53 (23.98%) 168 (76.02%) 2.65% 6.89%
DITM 24 7 (29.17%) 17 (70.83%) 5.93% 5.08%

Tabell 8. 2004 (6-30 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness. 
 
För 2004 visar samtliga grader av moneyness på ett betydligt större antal undervärderade än 

övervärderade. Den genomsnittliga övervärderingen är större för DOTM och DITM, medan den 

genomsnittliga undervärderingen är större för resterande grader av moneyness. Spridningen av 

överprissatta är betydigt mindre för detta tidsintervall jämfört med motsvarande för 1997. Detta 

syns också tydligt när man tittar på siffrorna för genomsnittlig överprissätting för de olika 

nivåerna av moneyness. 
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Figur 12. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 
 

  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 184 53 (28.80%) 131 (71.20%) 39.45% 29.90%
OTM 308 110 (35.71%) 198 (64.29%) 24.32% 22.38%
ATM 118 47 (39.83%) 71 (60.17%) 13.82% 14.95%
ITM 69 34 (49.28%) 35 (50.72%) 14.16% 9,37%
DITM 12 6 (50%) 6 (50%) 6.66% 3.33%

Tabell 9. 2004 (31-90 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness. 
 
För löptid 31-90 dgr så är andelen undervärderade större för samtliga grader av moneyness, 

förutom för DITM där fördelningen är lika stor. Denna kategori utgörs dock av ett fåtal 

observationer något som därför inte bör läggas någon större vikt vid. Den genomsnittliga 

procentuella övervärderingen är högre än motsvarande undervärdering i samtliga fall med 

undantag för ATM, där det motsatta gäller. Spridningen av överprissatta är mindre, medan 

underprissättningen är större i detta fall jämfört med samma löptid för 1997. Intervallet för 

moneyness är för detta års löptidsintervall mindre jämfört med samma intervall under 1997. 
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4.2 Högst respektive lägst tillväxt 
 
 

1999 6-30 dgr
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Figur 7. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 

  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 455 124 (27.25%) 331 (72.75%) 30.73% 45.87%
OTM 505 187 (37.03%) 318 (62.97%) 21.10% 23.52%
ATM 242 69 (28.51%) 173 (71.49%) 8.69% 13.97%
ITM 310 70 (22.58%) 240 (77.42%) 4.43% 7.80%
DITM 242 69 (28.51%) 173 (71.49%) 3.53% 3.53%

Tabell 6. 1999 (6-30 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness. 
 

1999 är den period då OMX-Index har den starkaste tillväxten. För 6-30 dagar är den 

genomsnittliga övervärderingen lägst av alla perioder. Den genomsnittliga undervärderingen är i 

detta fall större än motsvarande övervärdering i samtliga fall, förutom DITM där de uppvisar 

samma genomsnitt. Detta är det enda av de undersökta åren som uppvisar denna relation. 

Andelen undervärderade är klart överrepresenterad i samtliga grader av moneyness. Det 

undersökta materialet för perioden uppvisar en liten spridning på y-axeln. Detta framgår av den 

låga genomsnittliga övervärderingen presenterad i tabell 6.  
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1999 31-90 dgr
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Figur 8. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 

  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 274 74 (27%) 200 (73%) 17.74% 31.10%
OTM 298 88 (29.53%) 210 (70.47%) 11.33% 19.97%
ATM 139 32 (23.02%) 1107 (76.98%) 6.58% 14.20%
ITM 92 17 (18.48%) 75 (81.52%) 4.26% 9.32%
DITM 57 11 (19.30%) 46 (80.70%) 3.08% 4.41%

Tabell 6. (31-90 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive grad av 
moneyness. 
 
För löptiden 31-90 dgr så är antalet undervärderade än mer överrepresenterade jämfört med 

föregående löptidsintervall. Trenden med en större genomsnittlig undervärdering gäller för hela 

1999 då även löptidsintervallet 31-90 dgr uppvisar samma resultat. 
 

2001 6-30 dgr
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Figur 9. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
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  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 926 660 (71.27%) 266 (28.73%) 108.91% 47.98%
OTM 467 380 (81.37%) 87 (18.63%) 41.02% 18%
ATM 190 150 (78.95%) 40 (21.05%) 23.84% 12.61%
ITM 204 143 (70.09%) 61 (29.91%) 12.74% 6.25%
DITM 147 82 (55.78%) 65 (44.22%) 4.33% 3.53%

Tabell 7. 2001 (6-30 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness. 
 
År 2001 är den period som OMX-Index har störst negativ utveckling. För 6-30 dgr så är antalet 

övervärderade klart överrepresenterade i samtliga grader av moneyness, likaså den 

genomsnittliga övervärderingen. Jämfört med 1999 så har övervärderingen mer än fördubblats. 

Detsamma gäller för 31-90 dgr. Enda undantaget är DITM för 6-30 dgr, där ökningen är ca 23 %. 

Jämfört med 1999 så förefaller spridningen ha förskjutits i negativ riktning på moneynesskalan, 

och bredden på ”kilens” bakdel är större.  
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Figur 10. Relationen mellan moneyness och relativt prisfel. 
 

  n Övervärderade Undervärderade
Genomsnittlig 
övervärdering 

Genomsnittlig 
undervärdering 

DOTM 277 225 (81.23%) 52 (18.77%) 107.66% 27.05%
OTM 145 115 (79.31%) 30 (20.69%) 33.51% 15%
ATM 62 49 (79.03%) 13 (20.97%) 22.60% 10.30%
ITM 72 49 (68.06%) 23 (31.94%) 14.70% 5.89%
DITM 44 22 (50%) 22 (50%) 8.70% 2.78%

Tabell 8. 2001 (31-90 dgr). Värden inom parentes uttrycks i procent av totala antalet observationer (n) i respektive 
grad av moneyness. 
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För perioden 31-90 dgr syns en klar överrepresentation av övervärderade kontrakt, med undantag 

av DITM där fördelningen är lika stor för båda kategorierna. Den genomsnittliga övervärderingen 

är mer än dubbelt så stor i samtliga grader av moneyness. Spridningen för observationerna är 

större jämfört med motsvarande period 1999. Precis som för 6-30 dgr så har ”kilen” flyttats i 

negativ riktning på moneynesskalan i diagrammet, och bredden på ”kilen” är något bredare än för 

motsvarande period 1999. 
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5 Resultat 
Syftet med uppsatsen är att jämföra Black & Scholes teoretiska optionspriser med marknadens på 

OMX-Index köpoptioner handlade på Stockholmsbörsen. Avsikten är att undersöka om 

optionerna felprissätts och i så fall om detta skiljer sig åt för olika löptidsintervall och grader av 

moneyness. Sammanfattningsvis kan sägas att något entydigt samband mellan empiri och tidigare 

forskning inte finns. Däremot stämmer enskilda perioder mer eller mindre väl överens med 

tidigare forskning på området. 

 

För perioden 1997 med kort löptid kan man se att resultaten har en viss samstämmighet med 

tidigare forskning. Hull & White menar att B-S modell underprissätter ITM och överprissätter 

OTM och desto djupare out-of-the-money, ju större överprissättning. DOTM är för denna 

tidsperiod och löptid den enda graden av moneyness med en majoritet överprissatta. Byström 

hävdar att B-S modell mer korrekt prissätter ITM och ATM än OTM. Ser man till den 

genomsnittliga över och under prissättningen så är ”felprissättningen” störst för OTM. För 

samma år med löptid 31-90 dagar ser fördelningen annorlunda ut. Här kan vissa paralleller dras 

till Black som menar att optioner som är DITM generellt överprissätts, vilket även vi kommer 

fram till för denna period. Men även DOTM optioner är här övervärderade, vilket är tvärt emot 

Blacks slutsats om att dessa generellt underprissätts av modellen. Byströms teori om var B-S 

modell prissätter mest korrekt håller även här. 

 

För observationerna med både kort och lång löptid under 2004 uppvisas ett tydligt mönster av 

övervikt för den procentuella andelen undervärderade. Endast DITM för löptid 31-90 dagar 

skiljer sig då fördelningen mellan över och undervärderade är lika stor. För optioner som är 

DITM och DOTM så är resultatet till viss del samstämmigt med Mertons resultat då han menar 

att dessa generellt sett undervärderas av B-S formel. För både kort och lång löptid så är 

felprissättningen större för OTM än för ATM och ITM. 

 

För 1999 är samtliga grader av moneyness med klar övervikt undervärderade. Detta gäller för 

såväl kort som lång löptid. Den genomsnittliga procentuella undervärderingen är större för 

samtliga grader av moneyness för båda löptidsintervallen, med undantag för DITM med löptid 6-

30 dagar. Vad gäller samstämmighet med tidigare forskning så stämmer Mertons resultat ifråga 
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om hur DITM och DOTM prissätts. År 2001 uppvisar resultat som är tvärt emot de från 1999, 

och de slutsatser vi kan dra av detta är att B-S tenderar att undervärdera i högre utsträckning då 

börsen har en hög tillväxt, och övervärdera när det motsatta gäller. 

 

Vår studie ger inte några entydiga svar på huruvida B-S över- respektive underprissätter optioner 

vid olika nivåer av moneyness. Snarare kan tendenser uttolkas ur materialet. En orsak till detta 

kan bland annat vara längden och omfattningen på det undersökta materialet, samt definitionen 

av moneyness. Hur en option klassificeras är beroende på huruvida snäv/vid indelningen av 

moneyness är. Vad som i vissa undersökningar betraktas som deep out-of-the-money kan i andra 

anses vara out-of-the-money. 

 

För den undersökta tioårsperioden felprissätter B-S out- och deep out-of-the-money optioner i 

större utsträckning. Med ökad tid till lösen tenderar felprissättningen att avta. Desto djupare out-

of-the-money ju större tenderar den genomsnittliga överprissättning att bli. Hela periodens 

resultat är i stor del samstämmigt med de resultat som Byström presenterar i sin undersökning av 

OMX-Index köpoptioner på Stockholmsbörsen under 1993-1994. Den ”trattformade” 

fördelningen av observationerna förekommer även i Byströms forskning56. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Byström, H. 2000, pp. 11. 
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6 Slutsatser 
Som framgår i denna studie och tidigare empirisk forskning finns en stor diskrepans i hur Black 

& Scholes prissätter optionskontrakt och var denna diskrepans uppstår. Detta kan bland annat 

bero på olikheter i data som använts för att estimera volatiliteten samt att mätningarna ägt rum 

över olika tidsperioder. De generella slutsatser som kan dras är att B-S felprissätter OTM och 

DOTM i större utsträckning än andra moneynessnivåer. Då börsen uppvisar hög tillväxt tenderar 

B-S att underprissätta i större utsträckning, medan modellen tenderar att överprissätta då börsen 

uppvisar negativ tillväxt. Detta är något som förmodligen till stor del beror på hur volatiliteten 

skattats. Ju längre tid till lösen desto närmare varandra ligger B-S och marknadens pris. Till 

skillnad från en stor del av tidigare empirisk forskning så kan vi ej se någon systematisk över- 

respektive underprissättning vid olika nivåer av moneyness. Samtliga nivåer av moneyness 

uppvisar såväl under som överprissatta optionskontrakt. Då OMX-Index köpoptioner består av en 

portfölj av de 30 mest omsatta aktierna så kan fördelningen av det underliggande indexet svårare 

approximeras till det lognormala antagandet. Detta då en hög avkastning på någon av aktierna 

under en period kommer att ge förändringar i sammansättningen av indexet i nästkommande 

period. Vilket leder till större svårigheter att korrekt prissätta indexoptioner än aktieoptioner givet 

att B-S antaganden gäller. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29



del Campo & Söderström – Black-Scholes vs Marknaden 
 

7 Kritiskt granskning  
Valet av riskfri ränta påverkar modellens teoretiska pris. Att välja en räntesats med samma löptid 

som optionskontraktet är det optimala. Om detta ej är möjligt bör man interpolera mellan de två 

mest närliggande räntesatserna. Detta skulle ha givit en mer korrekt estimering av den riskfria 

räntan. Då vi exkluderat de månader då utdelning ges har april till juli kontrakt bortfallit ur 

undersökningen. Huruvida marknadspriset bör uppfattas som riktigt och avvikelser från detta som 

felaktigt kan ifrågasättas. Marketmakers egenintressen kan naturligtvis avspegla sig i 

prissättningen, då en marketmaker är den som fortlöpande noterar köp- och säljkurser på ett visst 

värdepapper och därmed håller en marknad57.  Indelningen av moneyness-nivå och 

löptidsintervall har givetvis påverkat resultatet i stor utsträckning. En indelning med fler och 

kortare löptidsintervall kan ge en tydligare bild av var felprissättningen sker. Definintionen på 

moneynesskalan avgör huruvida en option t ex är out- respektive deep out-of-the-money och 

detta kan naturligtvis påverka hur resultatet tolkas. Då tidigare forskning uppvisar vitt skilda 

resultat trots samstämmiga mätmetoder beror det troligen till stor del på vilken marknad som 

studerats samt under vilken tidsperiod mätningarna genomförts. Detta innebär att de resultat som 

presenteras i denna uppsats endast gäller för OMX-Index köpoptioner 1995-2004.  

 

Till syvende og sist så är ju trots allt marknadspriset det pris som investeraren betalar, och därför 

är det intressant att se hur den B-S modellen förhåller sig till marknaden och inte hur marknaden 

förhåller sig till modellen. Slutligen vill vi poängtera att marknaden är alldeles för komplex för 

att en enskild optionsvärderingsmodell skall kunna förklara och förutse alla de faktorer som 

påverkar värdet av en option 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 www.avanza.se 2005-06-06 
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8 Förslag till vidare forskning 
En alternativ utgångspunkt är att skatta den historiska volatiliteten med en kortare respektive 

längre tidsperiod. En annan intressant jämförelse skulle vara att även inkludera stokastisk 

volatilitet i B-S modell för att sedan utvärdera huruvida utfallet kommer närmare marknadens 

pris. Skattningen sker då lämpligen med någon form av ARCH- / GARCH -modell.  

 

Istället för att exkludera de månader då utdelning ges, kan någon form av utdelningsjusterad B-S 

modell användas och där med ge ett mer omfattande undersökningsmaterial. Vidare kan man 

använda en interpolerad ränta med samma löptid som respektive optionskontrakt vilket ger en 

mer korrekt skattning av denna parameter. Även andra moneyness- och löptidsintervall är av 

intresse för jämförelse.  

 

En likanande undersökning på andra marknader under andra tidsperioder, alternativt undersöka 

både köp- och sälj Index-optioner skulle kunna vara intressant. En inkludering av andra typer av 

derivat så som warranter, aktieoptioner och valutaoptioner kan bidra till att öka förståelsen för 

hur B-S modellen prissätter i relation till marknaden. 

 

Det vore även fruktbart att jämföra olika optionsvärderingsmodeller med B-S modell för att se 

om någon, och i så fall vilken som bäst stämmer överens med marknadspriset. Exempel på 

modeller är Merton’s Jump Diffusion, Roll-Geske-Whaley, Heston, SL för att nämna några.  
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1997 6-30 dgr

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 

1997 31-90 dgr

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 



Appendix 4 

2004 6-30 dgr
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1999 6-30 dgr

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 

1999 31-90 dgr

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 



Appendix 6 

2001 6-30 dgr
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