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Sammanfattning 
 
Den svenska ekonomin går bra vilket har lett till att svenska folket har mer pengar att 
investera. Det finns en mängd olika investeringsalternativ på marknaden, bland annat 
obligationer, aktier, fonder och derivat. Till kategorin derivat hör warranter och optioner. 
Warranter kan ses som en lång option och är ett relativt nytt instrument på marknaden. 
Handeln med warranter startade på den svenska marknaden 1995. Warranter handlas främst i 
spekulationssyfte men kan även vara ett sätt att hedga sin position. Småsparare är dem som 
mest frekvent handlar med warranter. Tyvärr har det visat sig att deras kunskap om 
instrumentet är knapphändig och informationen om instrumentet likaså. Warrantkursen styrs 
till stor del av dess underliggande akties utveckling.  
 
Studier som gjorts på warranter och optioner har visat att introduktioner av dessa kan ha en 
effekt på den underliggande aktien. Vissa forskare som bland annat Bransch och Finnerty 
menar att en introduktion av en option på marknaden har en positiv påverkan på dess 
underliggande aktie. Andra forskare som exempelvis Miller menar att en introduktion av en 
option har en negativ effekt på den underliggande aktien. Anledningen enligt Miller är att med 
ett införande av en option så elimineras blankningsrestriktionerna på marknaden och detta 
påverkar i sin tur kurserna positivt. Det råder således delande meningar om en derivats 
introduktion har en positiv eller negativ effekt på dess underliggande aktie. 
 
Till följd av detta resonemang har vi funnit det intressant att undersöka om en 
warrantintroduktion påverkar den underliggande aktien, både vid publiceringsdatumet och vid 
annonseringsdatumet av warranten. Vår problemformulering lyder:  
 
Hur påverkas den underliggande aktien vid den första introduktionen av en warrant på den 
svenska marknaden? 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur en introduktion av en warrant påverkar den 
underliggande aktiens pris på den svenska marknaden.  
 
Vår studie är delvis en replikerande studie från Aitken och Segara. Vi har analyserat 19 
warrantintroduktioner på olika underliggande aktier. Alla warrantintroduktioner är från den 
svenska marknaden mellan år 2000 – 2006. Hypotesen som vi i denna uppsats har testat lyder: 
H1: ”Det blir en negativ priseffekt på den underliggande aktien vid annonseringsdatumet och 
publiceringsdatumet för warranter” 
 
Det vi har räknat ut är Raw returns och överavkastningen på alla warranter 15 dagar innan 
annonserings- och publiceringsdatumet av warranten till 15 dagar efter. Vi har därefter med 
hjälp av ett t-test sammanställt dessa för att undersöka en eventuell påverkan. Resultatet av 
vår studie visar på att en introduktion av en warrant har en negativ effekt på den 
underliggande aktien både vid publiceringsdatumet och vid annonseringsdatumet. Våra 
resultat är inte signifikanta men eftersom vi har undersökt en förhållandevis stor del av 
populationen anser vi att vårt resultat ger småspararna en vägledning om de kan spekulera i 
aktien vid en warrantintroduktion. 
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1. Inledning 
 detta kapitel vill vi väcka intresse för det ämne som vår uppsats behandlar. Detta gör vi i 
problembakgrunden genom att skriva om vad som händer idag på marknaden inom 

warranthandeln och dessutom kommer läsaren att få insikt om forskningen idag. Vi kommer 
även att redogöra för vår problemformulering, syfte, avgränsningar samt 
begreppsdefinitioner. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den 17 maj 2006 slog handeln på stockholmsbörsen alla rekord. Antalet småsparare som då 
gjorde affärer på stockholmsbörsen har aldrig varit större1. Hushållen har mer pengar över i 
plånboken och konsumtionsfesten kommer att fortsätta. Konsumenterna har köpt bostäder, 
renoverat sina hem och köpt platta tv-apparater till folkhemmet.2  
 
Den svenska ekonomin går på alla cylindrar och trots att hjulen roterar för fullt så är risken 
liten för att ekonomin ska koka över. Visserligen ökar inflationstrycket men det räcker 
sannolikt för Riksbanken att höja räntan med en procentenhet till 4 procent i år. Därför talar 
det mesta för att kurserna på Stockholmsbörsen fortsätter stiga med 10 procent i år, även om 
det finns risk för kortvariga bakslag.3  

 
”Ingen vill släppa den sista kronan man kan tjäna på börsen”4 

Maria Andersson 
 
Det finns många olika sorters sparande och det viktigaste är att individen hittar den risknivå 
som hon finner lämplig. Med det ökade utbudet av sparformer har även de mindre lyckade 
formerna av sparande också ökat.5 Aktier, fonder, obligationer är bara några instrument av 
sparande men vi har sett att ett av de hetaste instrumenten just nu är warranter. En bidragande 
orsak till att warranthandeln har ökat kan vara att småspararna har mer pengar på fickan och 
tar därför allt större risker, vilket warranthandeln kan medföra. En warrant definieras som ett 
finansiellt instrument som är utfärdat på en specifik aktie med villkor och bestämd löptid6. 
Warranten är ett mellanting mellan en akties förhållandevis trygga långsiktighet och en 
options korta löptid och dess karaktäristiska hävstångseffekt7. 
 
I Norden har handeln med warranter ökat explosionsartat. 13,2 miljarder eller 131 % har 
omsättningen ökat med under tiden januari till september 2006. Sedan 1995 när 

                                                 
1 Dagens Industri. 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2006%5c05%5c1
7%5c187857 Hämtat: 2007-01-15:  
2  Ekonominyheterna. http://ekonominyheterna.se/nyheter/2007/01/11/okat-intresse-for-fonder-i/index.xml 
Hämtat: 2007-01-11 
3 Dina Pengar 
http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007\01\15\5574&words=privat%2cekonomi&S
ectionID=Ettan&menusection=Startsidan;Huvudnyheter Hämtat: 2007-01-13 
4 Sydsvenskan. http://sydsvenskan.se/ekonomi/article167765.ece Hämtat: 2007-01-13 
5Konsumentbankbyrån.http://www.konsumentbankbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=142&avd=ART_S
PA&menu=ART_SPA Hämtat: 2007-01-15 
6 Wikipedia. www.wikipedia.se Hämtat: 2007-02-26  
7 Ibid.  

I 
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warranthandeln i Sverige inleddes har investerare lockats av vinster på flera hundra procent 
men det som få tänker på är att warranthandeln är full av fallgropar och det som var tänkt att 
bli en stor avkastning kan lika snabbt vända och sluta i en totalförlust.8 Figuren nedan visar 
warrantomsättningen från 1996 till 2006.9 År 2000 steg warrantomsättningen mycket vilket vi 
tror kan bero på spekulationer i samband med IT-bubblan.  
 
Figur 1: Warrantomsättning (mdr kr). *Januari –September 2006 
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Idag finns det ca 2100 olika warranter noterade på Stockholmsbörsen och Nordic Derivatives 
Exchange (NDX)10. Svenska warranthandelns största emittent är Svenska Handelsbanken med 
42 procents marknadsandel under 2006, tio första månader. Den riskfyllda warranten bör 
användas tillsammans med andra finansiella instrument för att krydda eller skydda en 
befintlig portfölj och då kan den vara en väldigt bra finansiell produkt.11  
 
Småsparare är den största spekulanten i handeln med warranter men tyvärr har många 
småsparare bristande kunskaper om riskerna. Finansinspektionen har tagit emot många 
klagomål om hur bland annat warranter prissätts. Prissättningen baseras på den underliggande 
aktien men består av flera komponenter som kan förändras under löptiden och därför kan det 
råda förvirring när en köpwarrant minskar i värde trots att den underliggande aktien ökar i 
pris.12  
 
Handeln med warranter verkar komplicerat ur ett småspararperspektiv. Informationen är 
knapphändig och ofta har spararna svårt att värdera informationen som ges. Warranter ska 
röra sig beroende på den underliggande aktiens kurs men det är sällan som den rör sig exakt 
efter den underliggande aktien vilket kan förvirra spararna. Tidigare studier på optioner och 
warranter av bland annat Aitken och Segara13, Conrad14 samt Bransch och Finnerty15 har visat 

                                                 
8 Affärsvärlden. http://www.affarsvarlden.se/art/153717 hämtat: 2007-01-15 
9 OMX http://omxgroup.com/nordicexchange/marknaden/statistikanalys/aktiemarknad/AnnualreportsStockholm/  
hämtat: 2007-03-05 
10 Affärsvärlden http://www.affarsvarlden.se/art/153717 hämtat: 2007-01-15 
11 Dagens Industri http://www.di.se/Nyheter/ hämtat: 2007-01-17 
12 Agostino, Robert, D. Warrantmarknaden – en granskning av informationen till småsparare. Stockholm 
Finansinspektionen. nr 13. (2006). s.4-5  
13 Aitken, Michael., Segara, Reuben. Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks: 
Australian evidence. Accounting and Finance. Vol 45. Issue. (2005) s.127-144 
14 Conrad, Jennifer. The price effect of option introduction. The Journal of Finance. (1989) Vol 44. No 2. s.487 
15 Danielsen, Bartley R., Sorescu, Sorin M. Why do option introduction depress stock prices? A study of 
diminishing short sale constraints. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol 36. No 4. (2001) s.452-
454 
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att en warrant kan påverka den underliggande aktien, speciellt vid annonsering och 
publicering av warranten för första gången. Med introduktionen av en warrant menar vi i vår 
uppsats första gången en warrant introduceras på marknaden med en specifik underliggande 
aktie. Detta har vi gjort för att underlätta läsandet av uppsatsen. Conrad är en av de forskare 
som tror på en ökning i den underliggande aktiens pris vid en derivatintroduktion och hennes 
argument är att det finns en positiv relation mellan prisökningen och aktiviteten på 
optionsmarknaden16. Den negativa sidan med forskare som Miller menar att införandet av 
warranter medför en eliminering av blankningsrestriktioner och detta påverkar den 
underliggande aktien negativt17. Många forskares studier motiverar fortsatta studier inom 
samma område18. Vi har tagit del av en studie som behandlar introduktionen av warranter på 
den australiensiska marknaden. Vi kommer i denna studie att replikera delar från den 
australiensiska studien. Till skillnad från deras studie kommer vi att undersöka den svenska 
marknaden.  
 
”While much of the existing work has focused on the impact of exchange traded options, few 
studies have examined the impact of warrant introduction on the behaviour of underlying 
stocks. The question of whether derivative securities have a stabilizing or destabilizing 
impact on the spot market has been widely debated among academics and market 
observers.”19               Aitken och Segara 
 
Många frågor har dykt upp när det gäller warranter och första gången en warrant introduceras 
på markanden med en specifik underliggande aktie. Kan verkligen en warrantintroduktion 
påverka den underliggande aktien? Hur ser detta fenomen ut på den svenska marknaden? Vad 
kommer att hända med aktiepriserna vid introduceringen av nya warranter, kommer 
aktiepriset att gå upp, ner eller kommer ingenting att hända? Beroende på vad som kommer 
att ske med aktiepriset så kan småspararna värdera informationen att en ny warrant ska 
introduceras och på så vis positionera sig därefter. 
 
Följande resonemang har lett fram till vår problemformulering; 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur påverkas den underliggande aktien vid den första introduktionen av en warrant på den 
svenska marknaden? 
 

                                                 
16 Conrad, The price effect of option introduction. s.487 
17 Danielsen och Sorescu, Why do option introduction depress stock prices? s.451-452 
18 Ibid., 452-454 
19 Aitken och Segara, Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks. s.127-128 
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1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur en introduktion av en warrant påverkar den 
underliggande aktiens pris på den svenska marknaden. 
 
Delsyften med uppsatsen är: 
 

• Hjälpa sparare att värdera informationen av introduktionen av en ny warrant, detta 
kommer vi att göra genom att svara på hypotesen om prispåverkan. 

• Ge en ökad förståelse för warranten och dess komplexitet till småspararna. 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till introduktionen av warranter efter år 2000 på grund av svårigheter att 
få fram data från tidigare perioder. 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 
När vi har undersökt warranter har det uppkommit en hel del olika begrepp som vi anser är 
nödvändiga att förklara. Detta för att läsaren av denna uppsats ska få den rätta 
begreppsförklaringen. Vi har valt ut de begrepp som vi anser är grundläggande för att förstå 
och kunna granska vår uppsats. Begreppen och dess förklaring är främst tagna från 
finansinspektionens rapport20 och från swingtrader.se21 Förklaring på begreppen förekommer 
på många olika ställen och vi har jämfört de olika begreppen på olika sidor för att få en 
korrekt bild. Ett ord har vi gett en egen betydelse för att underlätta läsandet i uppsatsen, detta 
är warrantintroduktion. 
 
Break-even (kurs) – Är den kurs som aktien måste ha för att nå ”break-even” det vill säga få 
tillbaka det satsade kapitalet.   
 
Derivat – Är ett samlingsnamn för värdepapper vars värde bestäms av en annan 
underliggande vara (exempel aktie). Exempel på derivat är warranter, terminer och optioner. 
 
Elasticitet – Beskriver hur mycket värdet på warranten förväntas ändras när den 
underliggande aktien rör sig en procent. Positiv elasticitet är positivt för köpwarranter och 
negativ för säljwarranter och vise versa. 
 
Hedge – Strategi som har syftet att skydda en portfölj, detta genom att använda olika derivat 
instrument. Resultatet av en hedge blir att portföljen inte faller i värde även om de ingående 
aktierna gör det. 
 
Hävstångseffekt – Med att en warrant har en hävstångseffekt menas att warrantens rörelse är 
kraftigare än det underliggande värdepappret. Ex. Om underliggande vara går upp en procent 
går samtidigt warranten upp fem procent. Detsamma gäller i nedgång, går underliggande vara 
ner en procent går warranten ner fem procent. 
                                                 
20 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.18 
21  Swingtrader. http://www.swingtrader.se/ordlista.asp, hämtat 2007-01-24 
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Market maker –  Bank eller fondkommissionär som förbinder sig att ställa ut köp- och 
säljkurser i warranten. Utfärdande institut (emittenten) och market makern är oftast samma 
aktör. 
 
Paritet – Anger hur många warranter som behövs för att erhålla en exponering som motsvarar 
en enhet av den underliggande tillgången. Exempelvis, en paritet på 15 innebär att det krävs 
15 stycken warranter för att kontrollera en enhet av den underliggande tillgången, tillexempel 
en aktie. Ofta visas pariteten genom Warrant/Aktie (W/A) i exemplet ovan är W/A=15. 
 
Prospekt – Är en handling som emittenterna det vill säga utställaren av warranten 
(exempelvis Svenska Handelsbanken) lämnar ut. Ett prospekt innehåller information som 
lämnas när finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller som handlas vid en reglerad 
marknad.  
 
Raw returns – Aktiekursens förändring jämfört med föregående dag.  
Formel: RRit = lnPit – lnPit-1 

 
Volatilitet – Är ett mått på kursrörelser och fluktuation. Med en hög volatilitet menas att 
instrumentet rör sig snabbt mellan höga och låga kurser och låg volatilitet tvärt om. 
Volatiliteten baseras på standardavvikelsen 
 
Warrantintroduktionen – Då en warrant publiceras och utställs på en underliggande aktie för 
första gången. (egen definition) 
 
Övervinster – Övervinster är raw returns justerade för index.  
Formel: ARit = RRit – ( lnAGIt – lnAGIt-1)  
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2. Teoretisk Metod 
etta kapitel behandlar de teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss av i studien. 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en ökad förståelse för varför vi valt detta ämne, 

författarnas förförståelse och varför den är relevant. Vidare beskrivs vilket perspektiv vi ser 
studien ifrån, kunskapssyn, angreppssätt, litteratur samt kritik till denna. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Redan vid första tanken var våra önskningar vid valet av D-uppsats att skriva inom ämnet 
finansiering. Detta för att vi är väldigt intresserade av området och för att skapa den 
fördjupning som vi sett fram emot. Redan från början kände vi att vi ville utforma vårt 
problem själva och inte bli styrda av något uppdrag. Därför var alternativet att skriva på 
uppdrag aldrig något riktigt alternativ för oss. Vi kände vidare att det var viktigt för oss att 
skriva om ett ämne som är aktuellt just nu. 
 
Som placerare gäller det alltid av väga risken mot den förväntade avkastningen. På den 
finansiella marknaden idag finns det olika produkter som har olika förväntad avkastning och 
risk exempelvis obligationer, aktier och warranter. Grunden till vårt intresse för warranter 
väcktes när vi studerat kursen Investments på magisternivå. Det intressanta med warranter är 
bland annat hävstången som instrumentet har. Med ett ökat intresse har vi aktivt sökt 
information om warranter, dess värdering, risker med mera. Vi har sett att handeln med 
warranter har ökat lavinartat det senaste året och att det främst är småsparare som handlar 
med instrumentet.  
 
En färsk rapport från Finansinspektionen (2006:10) belyser problemet med bristen av 
information till småsparare samt för småspararna att värdera denna informationen22. Det 
verkar även vara ett problem att veta hur olika information om aktien påverkar utvecklingen 
av warranten. En Australiensisk studie av Aitken och Segara beskriver påverkan av en 
warrants introduktion på dess underliggande aktie och studien visar att det är få som fördjupat 
sig inom området. Detta gjorde det hela än mer intressant och vi började aktivt fördjupa oss 
inom ämnet. Vad vi sett så har det gjorts liknande studier i Canada men ej i Sverige.  
 
Vi funderade i banorna att det skulle vara fördelaktigt för småspararna om de kunde få 
information om hur aktiekursen rör sig vid en warrants introduktion. Av följande anledningar 
tycker vi att det skulle vara intressant att behandla ämnet warranter som är högaktuellt och 
fördjupa sig inom introduktionen av warranten.  
 
Vid en studie är det väsentligt för läsaren att ta del av den förförståelse som författarna har 
eftersom den kan komma att påverka uppsatsen på ett eller annat sätt, därför berättar vi nedan 
om denna och vad vi tror den haft för påverkan på vår studie. 
 

 

                                                 
22 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.4-6 

D 
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2.2 Förförståelse 
 
Livet är en lärande process där vi alla samlar på oss kunskap. Denna kunskap ligger till grund 
för hur vi människor tänker, planerar och tar våra beslut23. Förförståelsen delas ofta upp i två 
delar, nämligen allmän och teoretisk förförståelse. Den allmänna förförståelsen bildas av de 
kunskaper vi utvecklat och genom erfarenheter som vi samlat på oss under livet. Teorier som 
vi lärt oss genom att studera exempelvis läromedel är den teoretiska förförståelsen.24 Vi har i 
inledningsskedet av arbetet diskuterat hur vi tror att våra tidigare kunskaper kommer att 
påverka studien. Då vi anser att våra kunskaper är ringa i området tror vi att dessa inte 
kommer att påverka ämnet i stort men vi vet sedan tidigare att kunskapen ligger till grund för 
hur vi tänker, planerar och tar våra beslut. Vi kan inte skaffa kunskap utan att ta hänsyn till 
våra idéer, upplevelser och förnuft och därför så kommer även den livsmiljö som vi befinner 
oss i att påverka studien25. Författarnas förförståelse kommer därför att prägla detta arbete 
mer eller mindre och av den orsaken ger vi läsaren en chans att bedöma hur förförståelsen 
påverkat studien. Författarnas teoretiska förförståelse är till stor del lika då vi båda läst på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet sedan hösten 2003. Vi har valt 
företagsekonomisk inriktning och på Masternivå har båda läst Accounting and Finance med 
inriktning mot Finance. Den teoretiska förförståelsen skiljer sig dock lite när författarna har 
haft olika inriktningar på studierna på kandidatnivå. De kurser där warranter studerats är 
främst på magisternivå där författarna har läst samma kurser. Nedan presenteras författarnas 
förförståelse mer personligt och där framkommer den allmänna förförståelsen som skiljer 
dem åt. 
 
2.2.1 Fridas förförståelse 
Frida tog studenten 2002 efter gymnasiestudier på samhällsekonomiskt program. Frida har 
läst en termin i USA där mesta delen av studierna innehöll marknadsföring och 
managementkurser och därefter marknadsföring på kandidatnivå i Umeå. Frida har aldrig 
handlat aktivt med aktier eller warranter.  
 
2.2.2 Johans förförståelse  
Johan tog studenten 2002 efter gymnasiestudier på ett naturvetenskapligt program. Johan har 
studerat redovisning på kandidatnivå. Kandidatuppsatsen som Johan skrev handlade om 
teknisk analys och hur en teknisk aktieanalytiker arbetar med värdering av aktier med hjälp av 
teknisk analys. Johan har ett stort intresse för aktier och dess handel, vilket också har vuxit 
under studiernas gång. Han handlar aktivt med aktier och följer utvecklingen på börsen. Johan 
har en liten inblick i vad en warrant är via sina studier. Han har aldrig handlat med warranter 
men ser detta som ett gyllene tillfälle att lära sig mer om instrumentet och förhoppningsvis 
skaffa den kunskap som krävs för att börja handla.  
 

                                                 
23 Svenning, Conny. Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag 4:e upplagan. (2000) s.11-12 
24 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, (1993) s.76 
25 Davidson, Bo., Patel, Runa. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. (2003) s.18 
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2.3 Perspektiv 
 
När en forskare tar sig an ett problem är det viktigt att veta från vilken synvinkel som studien 
tar sin utgångspunkt26. Vi tycker utifrån vår problembakgrund att det vore mest intressant att 
se detta ur ett småspararperspektiv då det är småsparare som handlar mest med warranter. 
Utifrån detta perspektiv är vi intresserade av att ge småspararna den information som vår 
problemformulering kommer att ge svar på. Kan småspararna spekulera i en aktie och sedan 
se den sjunka eller stiga på grund av en warrants introduktion? 
 

2.4 Kunskapssyn  
 
För att kunna skildra, förklara och förstå händelser i verkligheten krävs att vi har kunskap. 
Vad är då kunskap, av vem, hur och var den skapas är fortfarande ett aktuellt ämne för 
forskarna27. En uppsats ska leda till en ny upptäckt, bevisa något eller förstärka en kunskap28. 
Kunskap kan beskrivas på många sätt och de flesta skulle nog definiera kunskap olika. På 
1800-talet innebar det ”att vara lärd” men idag definieras kunskap som ett resultat av ett 
utforskande eller en forskningsprocess. Kunskapen utvecklas i två olika sammanhang, genom 
interaktion eller i arbetet.29 Kunskapsteori handlar om vad som är eller vad som ska anses som 
kunskap inom ett ämne30.  Den ska vara presenterad på ett sätt så den kan ifrågasättas, det vill 
säga att en annan forskare som undersöker samma problem med en identisk metod ska 
komma fram till exakt samma resultat31. Positivismen och hermeneutiken är två motsatta 
livsinställningar som forskare strävar efter att hålla fast vid men det är svårt att fullfölja endast 
en av dem på alla punkter32. 
 
I denna studie kommer vi att studera aktiekurser och hur de påverkas när en warrant 
introduceras på marknaden. Vi kommer att bearbeta data i form av siffror och analysera dessa. 
Resultatet kommer inte att tolkas utifrån våra egna referenser utan vi kommer att låta datat 
tala för sig själv. Genom att studera delar av verkligheten tror vi att det är möjligt att 
analysera helheten. Vi kommer att generera en hypotes som ska prövas med det insamlade 
datat och därefter kommer vi att dra slutsatser och analysera dessa, därför anser vi oss vara 
positivister33. 
 

2.5 Angreppssätt 
 
När vi bestämt oss för att det var warranter som vi ville fördjupa oss inom så började vi söka 
mer information om ämnet. Vi har läst en mängd artiklar, Internetsidor samt böcker som 

                                                 
26 Lundahl, Ulf., Skärvad, Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: 
Studentlitteratur. (1999) s.15 
27 Wiederberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (2002) s.20-21 
28 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. (2003) s.24 
29 Andersson, Curt. Kunskapssyn och lärande. Studentlitteratur. (2000) s.38,48 
30 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. s.24 
31 Eriksson, Lars Torsten., Weidersheim-Paul, Finn. Att utreda forska och rapportera. Malmö: Liber Ekonomi. 
(1999) s.173 
32 Andersson, Sten. Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen. (1979) s.5 
33 Bryman, Alan. Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. (2005) s.26-27 
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behandlar området. Dagens forskning om warranter handlar till stor del om dess prissättning 
och värdering. Endast en liten del handlar om hur warranter påverkar den underliggande 
aktien vid introduktionen. Utifrån dessa teorier samt allmänna teorier om warranter har vi 
byggt vår teoretiska grund. 
 
Angreppssätt är ett tillvägagångssätt att relatera teorin till verkligheten, det finns tre sätt att 
göra detta på; induktion vilket är upptäckandets väg, deduktion vilket är bevisandets väg samt 
abduktion vilket är kombinationen av dessa34. Vi har använt teorin för att närma oss den 
empiriska verkligheten (deduktion) samtidigt som vi har gått från vår hypotes tillbaka till 
teorierna (induktion) och därför så kan vårt arbete liknas vid ett abduktivt angreppssätt35. Vi 
har ställt upp hypoteser och testat dessa empiriskt för att se om teorin ska förkastas eller 
bevaras36.  
 

2.6 Litteratur 
 
Uppsatsens litteratur består främst av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, 
studentlitteratur till metoden samt facklitteratur inom området warranter. Vi har använt främst 
Internetsidor och sökmotorer som Google och Yahoo till problembakgrunden. Detta för att vi 
ville göra problembakgrunden så intressant och aktuell som möjligt och ta del av de 
nutidsproblem inom warranthandeln som främst Dagens Industri och Affärsvärlden skriver 
om. Vid insamlandet av litteraturen till våra teoretiska delar använde vi oss främst av 
Universitets biblioteket på Umeå Universitet men vi har även lånat litteratur från Umeå 
Stadsbibliotek. Sökmotorn Album användes vid sökandet av kurs- samt facklitteratur där vi 
sökt på ord som främst kunskap, metod, warranter, derivat och utifrån dessa har vi fått ett 
antal relevanta träffar som vi sedan arbetat med. Till teorikapitlet har vi mestadels använt oss 
av vetenskapliga artiklar där vi sökt på Business Source Premier och använt sökord som 
warrants, underlying stock, warrant pricing, warrant risk, black and scholes med mera. Alla 
vetenskapliga artiklar som vi använt oss av är kritiskt granskade innan de publicerats. Vi har 
sökt källor i facklitteratur och sedan i viss mån gått till ursprungskällan för att öka relevansen 
och trovärdigheten på informationen. 
 
Den studie som tagit stor plats i vår uppsats är Impact of warrant introductions on the 
behaviour of underlying stocks som är skriven av Aitken och Segara. Vi valde att replikera 
denna studie för att den är nyligen skriven år 2005 och behandlar det område som vi är 
intresserade av. Denna artikel är publicerad av en vetenskaplig tidskrift. 
 
Vi använde även en forskningsrapport som var skriven av Finansinspektionen från (2006:10) 
och som innehöll mycket nyttig fakta till vårt grundläggande teorikapitel. Denna rapport är 
skriven av personer som är i branschen och har god kännedom om marknaden. Alla källor bör 
granskas kritiskt, oavsett typ av källa och läsaren bör vara medveten om vem som skrivit de 
olika artiklarna och även rikta kritik mot dessa37. Därför vill vi nedan beskriva den kritik som 
vi har mot våra valda källor. 
 

                                                 
34 Davidson och Patel. Forskningsmetodikens grunder. s.23 
35 May, Tim. Social Research: Issues, methods and process. Buckingham: Open University Press. (1998) s.30 
36 Sekaran, Uma. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. New York: John Wiley & Sons 
Inc. (2003) s.27 
37 Svenning. Metodboken. s.89. 



 10 
 

2.7 Kritik mot litteraturkällor 
 
Vi har valt att kritisera den litteratur som vi använt oss av för att det är viktigt att vi som 
författare är kritiska mot det material som vi använder i uppsatsen, både skriftligt och 
muntligt. Nedan kommer vi att kritisera några av de litteraturkällor som vi använt i uppsatsen.  
 
I vår teori har vissa källor haft större betydelse än andra på grund av att några forskare har 
skrivit mer om ämnet eller då några undersökningar ligger väldigt nära vårt problem. En 
viktig källa för oss har varit artikeln ”Impact of warrant introductions on the behaviour of 
underlying stocks” som är skriven av Aitken och Segara. Det vi vill kritisera är att den har 
tagit väldigt stor plats i vår undersökning.  Trots att den gjort det har vi använt oss av många 
andra vetenskapliga artiklar och på så vis fått ett bra perspektiv på området.  
 
Det har forskats lite inom området warranter. Vi har sett att den forskning som genomförts av 
optioner ofta kan implementeras på warranter för att warranter är en form av en lång option 
med en annan emittent. Det är på dessa grunder som vi i vår studie kommer att inkludera 
teorier om optioner i teorikapitlet. 
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3. Teori        
 denna del av uppsatsen beskriver vi de teorier som varit betydande för vår uppsats. Teori 
kapitlet har vi valt att dela upp i tre delar. Vi kommer i del ett att beskriva grundläggande 

vad en warrant är, dess historia, varför man ska handla med warranter, riskerna och hur en 
warrant värderas. I del två går vi djupare in på aktuell forskning och teorier som behandlar 
hur den underliggande aktien påverkas av en warrants introduktion på marknaden. Slutligen i 
del tre sammanfattar vi teorin i en modell. 
 
Del 1 

3.1 Grundläggande om warranter 
Tanken bakom avsnittet grundläggande om warranter är att beskriva vad en warrant är, 
warrantens historia, varför man ska handla med warranter samt hur man värderar warranter. 
Denna del av teorin är endast till för att ge en överblick om vad en warrant är. Det är 
nödvändigt att ni som läsare har med er denna kunskap när ni går vidare till del två.  

3.1.1 Vad är en warrant? 
En warrant är ett finansiellt instrument, derivat, som brukar benämnas som en lång option och 
ger rättigheten men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande aktien till ett 
bestämt pris och en ibland förutbestämd tidpunkt.38 Löptiden på en warrant är vanligtvis 1-2 
år vilket skiljer den från en option som har en betydligt kortare löptid. Ytterligare en skillnad 
mellan optioner och warranter är att warranter ställs enbart ut av banker eller 
fondkommissionärer, de så kallade emittenterna. Vid inlösen sker betalning mot 
kontantavräkning. Under den tiden som löper fram till lösendagen förbinder sig market 
makern att ställa ut köpkurser till ett visst tak. För att hålla warranten likvid ställer market 
makern även ut säljkurser så länge taket inte överskrids. Antalet warranter som maximalt kan 
ställas ut anges i prospektet och kan vara omkring 50 miljoner till antalet. Warranter finns 
tillgängliga med olika löptider för många börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Market 
makern och emittenten av warranten är i normalfallet samma aktör men dessa kan även vara 
skilda åt. Det är ytterst få warranter som behålls till lösendagen utan merparten av handeln 
med warranter sker under löptiden.39  
 

3.1.2 Warrantens historia i Sverige 
Den första warranten i Sverige noterades 1995 av investmentbanken UBS. I början var 
handeln med warranter primitiv med endast köpwarranter och ett fåtal underliggande varor. 
UBS hade sedan länge sysslat med warranter i bland annat Schweiz och Tyskland där 
warranter vuxit till en jätteindustri. I Sverige var intresset för warranter till en början väldigt 
svagt. De största anledningarna var investerarnas okunskap samt bristen på marknadsföring 
och utbildning. I inledningsskedet av warranthandeln i Sverige uppdaterades warrantkurserna 
manuellt, trots att warranter handlades på börsen. Följden av detta blev att kursen på 
warranterna kunde ligga still trots att den underliggande tillgången rörde på sig.40  
 

                                                 
38 Galai, Dan., Schneller, Meir, I. Pricing of warrants and the value of the firm. The Journal of Finance. Vol 33. 
No 5. (1978) s.1333 
39 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.4-6 
40 Siljeström, Jonas. Warranthandboken. Stockholm: Aktiespararna kunskap. (2001). s.14-15 

I 
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År 2000 var warranthandeln i Sverige i full gång. Detta berodde på en ökning av 
marknadsföringen samt att tidningarna skrev om instrumentet.41 Dessutom var IT-bubblan 
stor år 2000 med skenande aktiekurser som till stor del var uppbyggda på spekulationer och 
detta innebar att det var ett tacksamt läge att spekulera med warranter.  

3.1.3 Varför handla med warranter? 
Investerare handlar med warranter bland annat på grund av hävstångseffekten. I och med 
hävstångseffekten rör sig en warrant kraftigare i upp och nedgångsfas än den underliggande 
aktien. Investeraren tar därmed en högre risk, samtidigt som det krävs mindre kapital för 
samma exponering. Ett exempel är att den underliggande aktien kan stiga 1 % och samtidigt 
stiger köpwarranten med 5 %. Vid en nedgång blir resultatet tvärtom och därmed finns en risk 
för investeraren att förlora hela det satsade kapitalet om den underliggande aktien har en 
svagare utveckling än väntat. Utvecklingen kan avvika från detta exempel, anledningen är att 
warranten inte handlas med någon förutbestämd multiplikator. Givet att alla andra faktorer är 
konstanta är det på det sättet som warranten kan förändras. En annan anledning att handla 
med warranter är att placeraren vill hedga sin position.42 Handeln med warranter görs 
vanligtvis av privatpersoner43 genom aktiemäklare såsom Nordnet, Aktiedirekt, E-trade och 
Avanza. På samma sätt som med aktier utgår ett courtage till mäklaren vid handel med 
warranter. Annars finns inga avgifter för investeraren förutom den transaktionskostnad som 
kan uppstå när handel sker på market makerns utställda kurser.44 

3.1.4 Vilka är de tydligaste riskerna? 
Warranter och dess handel är beroende av många faktorer som alla innebär en riskexponering 
eftersom de inverkar på prissättningen var och en för sig45. Den mest avgörande faktorn för 
prissättningen av warranter är priset på dess underliggande aktie46.  
 
Det finns fem stora risker med warranthandel, den tydligaste risken är att den underliggande 
aktien har en otillräcklig utvecklig som i sin tur leder till att warrantens värde blir kraftigt 
reducerad eller totalt värdelös. Löptiden är en annan faktor och det har visat sig att desto 
närmare lösendagen innehavaren kommer så minskar värdet på warranten. Förändringar i 
volatiliteten påverkar prissättningen av warranten och en minskad volatilitet ger ett minskat 
värde på köp- och säljwarranter. Räntenivån gör att en ökad ränta ger ett ökat värde på 
köpwarranter och minskat värde på säljwarranter. Den sista stora risken med warranthandel är 
den förväntade utdelningen på den underliggande aktien; ökar förväntningen på utdelningen 
sänks värdet på köpwarranten men ökar värdet på säljwarranten.47  

3.1.5 Olika typer av warranter 
Det finns många olika typer av warranter som har särskilda egenskaper, nedan presenterar vi 
några av dessa. 
 

                                                 
41 Siljeström. Warranthandboken. s.14-15 
42 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.4-5 
43 Affärsvärlden http://www.affarsvarlden.se/art/153717 17/1  Hämtat 2007-02-12 
44 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.4-5 
45 Ibid., 5 
46 Melicher, Ronald, W., Rush, David, F. An empirical examination of factors which influence warrant prices. 
The Journal of Finance. Vol 29. Issue 5. (1974) s.1449 
47 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.5 
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• Plain vanilla warrant –  Är den form av warrant som är vanligast förekommande, 
den handlas flitigast på NDX och Stockholmsbörsen. Warranten har bestämda faktorer 
såsom lösendag, lösenpris, paritet m.m.48 

 
• Amerikansk warrant – Med en amerikansk warrant har warrantinnehavaren rätt att 

begära förtidslösen. Alltså utnyttja sin rätt att köpa eller sälja den underliggande varan 
innan löptiden gått ut.49   

 
• Europeisk warrant – Med en europeisk warrant har warrantinnehavaren ej rätt att 

begära förlösen. Warrantinnehavaren kan bara köpa eller sälja den underliggande 
varan på slutdagen.50 

 
• Exotisk warrant – Är en warrant utan standardiserad lösenpris, löptid med mera.51 

 
• Turbowarrant – Är en warrant med fixerad volatilitet. Turbowarranten påverkas ej 

av tidsvärdet. Den har en oftast ett knock-out värde, när warranten når detta värde så 
löser den ut och blir värdelös.52 

 

3.1.6 Värdering av warranter, Black-Scholes 
När investerare handlar med warranter så är det viktigt att kunna värdera dessa. Den 
vanligaste värderingsmetoden är Black-Scholes modellen. Nedan presenterar vi formlerna 
som behövs för en värdering av en warrant med hjälp av Black-Scholes modellen.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.18  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Kremer, J.W., Roenfeldt, R.L. Warrant Pricing: Jumo diffusion vs. Black-Scholes. Journal of Financial and 
Quantitative Analysis. Vol 28. Issue 2. (1993) s.255-273 

d1 =  Ln(S/X)+rt  + 1/2��t 
            ��t 

C = SN(d1)- Xe-rtN(d2)
 

d2 = d1- ��t 

Begrepps definitioner: 
C = Värdet av köpoptionen 
S = Nuvarande aktiepriset  
X = Lösenpriset av köpoptionen  
r =  Den årliga riskfria räntan 
t = Tiden till lösendagen (antal år) 
� = Årlig standardavvikelse av logaritmisk aktieavkastning  
N(d1)     Sannolikheten från den kumulativa standard normalfördelningen  
N(d2) 
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• Delta  � 
Delta är warrantens teoretiska känslighet för prisförändringar i det underliggande 
värdepappret, mätt som ett värde mellan 0 och 1 för köpwarranten. För en 
säljwarrant, är värdet mellan 0 och -1. Exempelvis om deltat är 0,5 innebär det att 
optionen teoretiskt sett stiger 50 öre i pris om aktien stiger en krona, tvärt om 
gäller vid nedgång.54 

 
 

Värdet beräknas för en köpwarrant med formeln:  
och för en säljwarrant: 

 
• Gamma  � 

Gamma visar på hur mycket warrantens delta stiger med en kronas uppgång i den 
underliggande aktien. Gamma är således deltavärdets känslighet vid förändring av 
det underliggande värdet. Deltavärdets förändring visar Gamma. Formeln för 
gamma lyder: 55 

 

 
 

Där     
 
 
 

• Theta  �   
Tidsvärdet är viktigt att ta i beaktning när en värdering av warranter sker. 
Tidsvärdet beskrivs av Theta, det vill säga hur mycket warrantens teorietiska värde 
minskar för varje börsdag.56 

 
Thetavärdet beräknas enligt formeln nedan för en köpwarrant: 

 
 

och för en säljwarrant: 
 

 
 

• Vega  � 
Känsligheten för implicit volatilitet mäts av Vega. Detta värde anger hur mycket 
warrantens pris bör påverkas av en förändring (upp eller ner) i den implicita 
volatiliteten på en procentenhet. Det som gör detta värde så viktigt är att det är den 
implicita volatiliteten som kan förändras under löptiden. Är det ett högt värde på 

                                                 
54 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.18 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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Vega kan det resultera i stora förändringar i värdet av warranten. Vega beräknas 
utifrån formeln nedan för både köp- och säljwarranter.57 

 

 

3.1.7 Namn på warranter 
När en warrant ska köpas eller säljas så handlas den under ett speciellt kortnamn. Detta 
kortnamn innehåller mycket information. Exempelvis visar kortnamnet SCA7D350SHB 
följande: 
 

• Vilken aktie som är den underliggande (SCA) 
• Vilket år som warranten löper till (7 = 2007) 
• Köp- eller säljwarrant, samt vilken månad warranten förfaller (se tabellen nedan) 
• Lösenpris (350 kr) 
• Utfärdande institut (SHB = Svenska Handelsbanken)  

 
Tabell 1: Namn på warranter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCA7D350SHB är alltså en köpwarrant som har SCA som underliggande aktie. Löptiden 
sträcker sig till april 2007 och har lösenpriset 350 kronor. Denna köpwarrant är utfärdad av 
Svenska Handelsbanken. 
 

3.1.8 Blankning 
Att blanka eller short sales som det heter på engelska är ett sätt för placeraren att få en positiv 
avkastning trots att aktiernas värde sjunker. När en placerare tror på en nedgång i en speciell 
aktie kan placeraren blanka den. Med det menas att placeraren lånar X antal av en aktie oftast 
av en mäklare, sedan säljer placeraren aktierna direkt på börsen. Eftersom att placeraren har 
lånat aktierna så måste placeraren lämna tillbaka dem inom en snar framtid vilket regleras av 
låneavtalet. Därmed köper placeraren tillbaka aktierna och lämnar tillbaka dem till den 
placeraren lånat av.58 Placeraren brukar få betala en ränta för att få blanka aktierna. 
                                                 
57 Agostino. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare. s.18 
58 Bodie, Zvi., Kane, Alex. och Alan, J, Marcus. Investments. New York: McGRAW-HILL, 6:e upplagan. (2005) 
s.91-92  

Slutmånad Köpwarrant Säljwarrant 
Januari A M 
Februari B N 
Mars C O 
April D P 
Maj E Q 
Juni F R 
Juli G S 
Augusti H T 
September I U 
Oktober J V 
November K W 
December L X 
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För att en placerare som blankar ska få en positiv avkastning krävs det att aktien sjunker i 
värde efter att placeraren sålt aktien så att placeraren kan köpa tillbaka aktien till ett lägre pris. 
En blankare spekulerar således i prisfall av aktien. Förutom att placeraren ska lämna tillbaka 
aktierna som placeraren lånat ska dessutom eventuell utdelning under perioden betalas 
tillbaka.59 Nedan följer ett enkelt exempel på hur en blankning går till. 
 
Exempel: 
Företag: A 
Antal aktier: 1 000 st 
Startkurs: 45 kr 
Slutkurs: 39 kr 
 
Placeraren lånar 1 000 stycken aktier i företaget A. Företaget A:s aktiekurs är 45 kr. 
Blankaren säljer de 1 000 aktierna för 45 kr/st och erhåller 45 000 kr. Blankaren ska lämna 
tillbaka 1 000 aktier i företaget A efter två månader. När de två månaderna gått står 
aktiekursen för företaget A i 39 kr. Blankare som ska lämna tillbaka 1 000 aktier köper dessa 
för 39 kr/st det vill säga 39 000 kr. Blankaren fick 45 000 dag ett när han sålde aktierna och 
var tvungen att betala 39 000 kr för aktierna när blankaren skulle lämna tillbaka dem. Detta 
ger en differens på 6 000 kr (45 000 – 39 000) som blir en positiv avkastning för blankaren. 
 
Självklart kan blankaren få fel i sin tro att aktien ska tappa i värde. Om aktien skulle stiga från 
45 till 49 kr så blir denna blankningsaffär en förlust med 4 000 (45 000 – 49 000).  
 
Del 2 

3.2 Forskning inom området 
 
Hur påverkas egentligen den underliggande aktien när en warrant annonseras och introduceras 
på marknaden? Det råder olika teorier om detta, vissa forskare menar att den underliggande 
aktiens pris bör stiga när warranten introduceras och andra säger tvärtemot att den 
underliggande aktiens pris kommer att sjunka. Nedan kommer vi att presentera teorier som 
stödjer de olika påståendena. Då warranter är en slags option och det finns väldigt lite teorier 
om enbart warranter kommer teoriavsnittet handla till stor del om optioner. Vi kommer att 
behandla olika teorier om effekten av optioners introduktion på dess underliggande aktie samt 
effekten av blankningsrestriktioner på aktiepriser. 
 
Ett antal tidigare studier har examinerat avkastningen på underliggande aktier under 
introduktionen av optioner. De äldre studierna visar att priset på den underliggande aktien 
ökar vid optionens introduktion. Nyligare forskning inom området visar på motsatsen att 
introduktioner av optioner får en negativ effekt på priset på optionernas underliggande aktie.60 
Vi kommer nu att redogöra för de enligt teorierna tre scenarion som kan uppstå. Antingen så 
kan aktiepriserna gå upp eller gå ner eller så händer ingenting efter ett derivats introducering. 
 
Ross menar att optioner påverkar priserna på underliggande aktier genom expanderingen av 
de investeringsmöjligheter som är tillgängliga för investerare. Desto fler 
investeringsinstrument som kommer till marknaden desto mer kommer marknaden att 

                                                 
59 Bodie. et al., Investments. s.91-92 
60 Danielsen och Sorescu, Why do option introduction depress stock prices?s.452-454 
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förändras. Ross menar att en förändring kommer att ske med hjälp av fler 
investeringsmöjligheter på marknaden men han vet dock inte hur denna förändring kommer 
att se ut.61  
 
I en närvaro av en blankningsrestriktion och när det inte finns några pessimistiska blankare så 
leder detta till att entusiastiska köpare bjuder upp priset över nivåer som den normala 
investeraren anser vara en rättvis prissättning enligt Miller. Han menar att det finns 
meningsskiljaktigheter på det förväntade marknadspriset av en aktie. En marknad med en 
population med riskneutrala investerare betalar mer för den tillgången som har den största 
meningsskiljaktigheten. Miller anser att elimineringen av blankningsrestriktioner resulterar i 
att utbudet av aktie pessimister ökar, dessa säljer ytterliggare aktier till optimister och på så 
sätt drivs utbudskurvan upp och får priset att falla.62 En grundläggande studie av Jarrow 
kritiserar Miller och menar istället att priset på en individuell aktie kan öka eller minska när 
blankningsrestriktioner tas bort. I och med att Jarrow inte använder samma mått som Miller är 
dessa dock svåra att jämföra.63  
 
Andra tidiga pionjärer inom området var Bransch and Finnerty (1981) och Detemple och 
Jorion (1990) som visade på forskningsresultat som säger att aktiepriserna stiger när en 
köpoption introduceras på marknaden. Båda studierna visade på en positiv avkastning i 
närheten av en options introduktion, men ingen fann någon respons just runt 
annonseringsdatumet.64 Dessa forskare motiverade även en fortsatt forskning inom området.65  
 
En Amerikansk studie utförd av Jennifer Conrad 1989 behandlar priseffekten av optioner på 
dess underliggande aktie som noterades mellan 1974 till 1980. Författaren har använt data 
från American Option Exchange och Chicago Board of Options under de dagar som optionen 
annonserades och noterades. I studien har författaren funnit att introduktionen av enskilda 
optioner orsakar en permanent prisökning i den underliggande aktien och hon har sett att 
ökningen börjar tre dagar före optionen blir noterad. Prisökningen under perioden beror på att 
optionen blir noterad och inte på grund av annonseringen. Volatiliteten för avkastningen 
minskar när optionerna noteras medan den systematiska risken är den samma. Det finns en 
positiv relation mellan prisökningen och en viss aktivitet på optionsmarknaden. Detta faktum 
och tidsperspektivet av priseffekter antyder att börsspekulanter eller andra traders bygger 
lager för hedgeavsikter i förutseende att handelsvolymen i optionerna ska öka.66 
 
År 1993 redovisade Figlewski och Webb en rapport som stödjer tidigare studier att aktier som 
det även finns optioner på blankas mer än de som är utan optioner. De menade att den 
betydligt högre genomsnittliga nivån av utställandet av kort ränta av en aktie som har en 
option, stödjer argumentet att optioner främjar blankning. Forskarna fann även betydande 
effekter på optionspriser relaterat till den korta räntan i den underliggande aktien. Slutligen 
presenteras bevis att optioner även ökar informationseffektiviteten.67  
 

                                                 
61 Ross, Stephen, A. Options and efficiency. Quarterly Journal of Economics. Vol 90. Issue 1. (1976) s.75-89 
62 Miller, Edward, M. Risk, uncertainty and divergence of opinion. The Journal of Finance. Vol 32. No 4. (1977) 
s.1151-1168 
63 Jarrow, Robert. Heterogeneous Expectations; Restrictions on Short Sales and Equilibrium Asset Prices. 
Journal of Finance. Vol 35. No 5. (1980) s.1105-1113 
64 Danielsen och Sorescu, Why do option introduction depress stock prices? s.451-453 
65 Ibid., s.452-454 
66 Conrad, The price effect of option introduction. s.487,489 
67 Figlewski, Stephen., Webb, Gwendolyn, P. Options, Short Sales, and Market Completeness. Journal of 
Finance. Vol 48. Issue 2. (1993) s.761-778 
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Studier i USA har visat att den ökade handeln med optioner har en effekt på priset, 
likviditeten och handelsvolymen på den underliggande aktien precis under den tid som 
optionerna introduceras. Undersökningarna har bara genomförts under en kortare period och 
innehöll bara systematiska riskkomponenten som mätningsvariabel. De tidigare studierna har 
heller inte undersökt om introduktionen av optionerna och aktielikviditeten har något 
samband. Av förekommen anledning har forskarna Kwan, Cheung, Chamberlain och Trevor 
från Kanada gjort en studie som behandlar prisvolatilitet och handelsvolym som inträffar 
under tiden som optionerna introduceras på samma sätt som de gjort i USA. Skillnaden 
mellan studierna är att den Kanadensiska studien examinerar både omedelbara samt gradvisa 
ändringar i aktievinst, volatilitet och handelsvolymen under tiden som optionerna 
introduceras. De Kanadensiska forskarna tror att resultatet kan bli olikt det amerikanska 
resultatet på grund av att den Kanadensiska marknaden är svagare än den amerikanska men 
även för att Kanadensare handlar mindre med optioner jämfört med aktier. Studien 
genomfördes på 37 företag vilket är alla utom ett företags optioner som var listat på de tre 
Kanadensiska börserna mellan åren 1979-1987. Standardavvikelsen före och efter noterandet 
av optionen samlades in för varje aktie. Resultatet visar att noterandet av optioner på den 
Kanadensiska marknaden hade liten effekt på aktiepriset, handelsvolym och likviditet på den 
underliggande aktien.68  
 
I Sorescu´s studie från 2000 analyseras optionens introduktion på marknaden och dess 
påverkan på den underliggande aktien med hjälp av data från USA mellan åren 1973-1995. 
Resultatet från hans studie visar att de underliggande aktiernas pris steg i samband med 
introduktionen av en ny option under åren 1973-1981. Efter år 1981 kunde Sorescu se att 
introduktionen av en option påverkade dess underliggande aktie negativt. Sorescu kunde dock 
aldrig se orsaken till denna företeelse men under 1981 skedde stora regelmässiga förändringar 
på optionsmarknaden i USA som kunde ha bidragit till förändringar. Sorescu spekulerade i att 
den negativa effekten kunde ha ett samband med pessimistiska traders som hade svårt att 
blanka aktierna när det inte fanns någon optionsmarknad. 69  
 
Danielsen och Sorescu visar att priseffekten av optioners introduktion är relaterat till nutida 
ökningar i den korta räntenivån i den underliggande aktien. Forskarna menar att de 
observerade förändringarna i pris och korta räntan runt optionens introduktion leder till en 
blankningsrestriktion i den underliggande aktien. Danielsen och Sorescu´s studie är den första 
att bevisa att priseffekten av optionernas introduktion är relaterad till variationer i den 
rapporterade korta räntan. De påstår också att den ytterliggare blankningen samt de onormala 
vinsterna kan bli förutsedda med hjälp av specifika mått från den underliggande aktien som är 
observerade före optionens introduktion. Resultatet av studien säger att aktiepriserna kommer 
att påverkas negativt när en option introduceras.70 
 
Michael Aitken och Reuben Segara är två Australiensiska forskare som har undersökt hur en 
warrant introduktion påverkar den underliggande aktien på den Australiensiska börsen (ASX). 
Forskarna har delat in studien i tre olika delar: prispåverkan, likviditetspåverkan och 
volatilitetspåverkan. De behandlar olika teorier som säger att priset bör sjunka vid en 
warrantintroduktion samt teorier som säger det motsatta. I studien lägger författarna fram 
teorier som pekar åt båda hållen.71  
 

                                                 
68 Chamberlain. et al. Options Listing, Market Liquidity and Stock Behaviour: s.687-696 
69 Sorescu, Sorin, M. The effect of options on stock prices. Journal of Finance. Vol 55. Issue 1. (2000) s.487-514 
70 Danielsen och Sorescu, Why do option introduction depress stock prices? s.451-452 
71 Aitken och Segara. Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks. s.127-144 
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Enligt forskarna så ställs warranterna ut av några av de stora finansiella instituten. Deras 
intresse skiljer sig från dem som ställer ut vanliga optioner. När warrantutställarna ser att en 
aktie är inkorrekt prissatt så väljer de att ställa ut warranter. Om emittenterna kan tjäna pengar 
på warrantmarknaden, kan forskarna föreställa sig att introduktionen av en warrant kommer 
att bidra med en negativ signal till marknaden vilket medför en nedgång i aktiekursen. Med 
detta resonemang så kommer ”förmögenheter” slussas från investerare till de finansiella 
instituten. Detta blir till en warrantpremium som betalas av investerarna för en 
förhoppningsvis positiv avkastning som inte får en verkan över kursen av warrantens livstid, 
vilket representerar en rak värdeöverföring från investerarna till de finansiella instituten. 
Eftersom det inte finns några avgörande teoretiska argument så måste detta lösas med hjälp av 
empiriska analyser.72 Författarnas hypotes som ska testas är: 
 
H1: “There should be a negative price impact on the underlying stocks following the 
announcement and listing date of derivative warrant issuance.”73  
 
Författarna har använt sig av data som kommer från den Australiensiska börsen (ASX). 
Forskarna har samlat in datumen när warranterna ställdes ut för en specifik underliggande 
aktie för första gången. Det insamlade datat består av 83 stycken köpwarranter som var listade 
på ASX mellan januari 1991 och april 2000. De utfärdande instituten till dessa warranter är 
nio stycken till antalet. Datat som är framtaget innehåller datumet när warranten listades och 
lösendagens datum. Dock innehåller inte datat någon information om när själva warranten 
annonserades. Med annonseringsdatumet menas det datumet då warrantutställaren kan 
marknadsföra sin warrant till allmänheten. I genomsnitt är annonseringsdatumet tre dagar 
innan warranten listas. Författarna har i sin studie använt sig av tidpunkten för  
annonseringsdatumet som tre dagar innan publiceringsdatumet.74 
 
Informationen på de olika underliggande aktierna är taget från Stock Exchange Automated 
Trading System (SEATS) databas som upprätthålls av Securities Industry Research Centre of 
Asia-Pacific (SIRCA). Kriterier för aktiedatat var att det var tvunget att finnas aktiekurser 
som sträcker sig 30-90 dagar innan och efter att varje enskild warrant ställdes ut. Efter dessa 
kriterier så försvann 13 stycken warranter och kvar blev 70 stycken.75  
 
Resultatet i deras studie visar att förstagångsnoteringen av en warrant har en negativ priseffekt 
på den underliggande aktien både på annonseringsdagen och på första handlingsdag, det vill 
säga att aktiepriset går ner i samband med warrantintroduktionen. Enligt författarna kan 
förklaringen vara den pessimistiska synen som utfärdarna av warranten har på den 
underliggande aktien. Denna syn speglar av sig på marknaden och detta i sin tur driver ner 
aktiepriserna.76 
 
Vi ställer oss kritiska till Aitken och Segara´s synsätt gällande att emittenterna skulle ha en 
negativ syn på företaget warranterna ställs ut på. Emittenterna tjänar pengar på spreaden 
mellan köp och säljkurs och därmed spelar det ingen roll om aktierna går upp eller ned.  
 

                                                 
72 Aitken och Segara. Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks. s.127-144 
73 Ibid., 131 
74 Ibid., 127-144 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Del 3 

3.3 Sammanfattande teorimodell 
 
För att tydligare beskriva våran teori har vi gjort en sammanfattande teorimodell, se nästa 
sida, där det framgår vad de olika författarna anser om effekten av den underliggande aktiens 
pris vid en introduktion av derivat samt kommentarer till detta. Nedan förklarar vi kortfattat 
vad de olika forskarna anser om effekten på den underliggande aktien vid en 
warrantintroduktion. Ross menar att aktiens pris kommer att påverkas, men han kan inte säga 
åt vilket håll, däremot säger han att effekten som kommer att ske beror på förändringen med 
fler investeringsmöjligheter. Miller menar att aktiepriset kommer att påverkas negativt 
beroende på elimineringen av blankningsrestriktioner. Även Jarrow menar att aktiepriset 
kommer att påverkas beroende av elimineringen av blankningsrestriktioner. Till skillnad från 
Miller kan han inte säga åt vilket håll den underliggande aktien kommer att utvecklas.  
 
Bransch och Finnerty`s studie säger i likhet med Detemple och Jorion att aktiepriset kommer 
att påverkas positivt. Detta menar de beror på positiv avkastning i närheten av 
optionsintroduktionen, dock hittade de ingen respons runt annonseringsdatumet. Conrad säger 
att aktiepriset kommer att öka beroende på en positiv relation mellan prisökningen och 
aktiviteten på optionsmarknaden. Figlewski och Webb menar att aktiepriset kommer att 
påverkas antingen positivt eller negativt beroende på elimineringar av blankningsrestriktioner. 
Chamberlain, Cheung, Kwan och Trevor menar att effekten blir neutral och att det kommer att 
ha en liten effekt på aktiepriset. Sorescu menar att aktiepriset kommer att öka fram till 1981 
men därefter kommer aktiepriset att påverkas negativt. Att aktiepriset först kommer att öka 
och sedan minska menar författaren beror på regelmässiga förändringar på optionsmarknaden 
i USA efter 1981. Danielsen och Sorescu anser att aktiepriset kommer att påverkas negativt 
beroende på elimineringen av blankningsrestriktionerna. Aitken och Segara menar att 
aktiepriset kommer att minska beroende på negativa signaler till marknaden på grund av 
emittenternas negativa syn på den underliggande aktien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 
 

 
Figur 2: Teorisammanfattning 
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4. Praktisk Metod 
etta kapitel beskriver hur vi gått tillväga i genomförandet av denna studie. Vi vill ge 
läsaren en inblick i hur vi gjort och hur vår arbetsprocess har fortlöpt. Detta kommer vi 

att beskriva med hjälp av bland annat datainsamlingsmetod, genomförandet, bortfall med 
mera. 
 

4.1 Metodval  
 
De två forskningsstrategier som är mest kända inom Samhällsvetenskapen är kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Den kvalitativa metoden innebär att forskarens tolkning är det mest 
väsentliga för studien medan det i den kvantitativa metoden är objektivt analyserande som är 
det primära.77 Avgörandet för valet av metod styrs framförallt av det problem som ska 
undersökas men även av studiens syfte. Vi har i denna undersökning valt att använda oss av 
en kvantitativ ansats utifrån vår problemformulering som är ”Hur påverkas den 
underliggande aktien vid den första introduktionen av en warrant på den svenska 
marknaden?” I kvantitativ forskning är det viktigaste steget att en hypotes härleds från teorin 
och sedan prövas78. Detta gör vi genom att använda vår replikerande studies hypotes. I vårt 
fall skulle det vara mycket svårt att ha ett kvalitativt angreppssätt eftersom vi inte ska svara på 
”varför” utan det är hård data som vi ska analysera och istället beskriva ”hur”79. Den 
kvantitativa forskningen leder oss till att mäta och beskriva små skillnader mellan variablerna 
vilket hade varit svårt att avgöra vid en annan typ av forskningsmetod80. 
 

4.2 Sekundäranalys 
 
Den information som vi var ute efter var vilka datum olika warranter publicerades för första 
gången på de underliggande aktierna. Eftersom warranter ställs ut av emittenterna och 
publiceras av NDX och tidigare av OMX var det självklart att ta kontakt med dessa för att få 
tag i den information som vi behövde. Den information och data som vi fick tag i är således 
insamlade av någon annan i ett första skede och blir således sekundär data för oss. Det skulle 
för oss ta en enorm tid om det överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt att göra en sådan typ 
av insamling själva. Dessutom så tror vi att data som är insamlad av branschfolk har större 
trovärdighet än data som skulle vara insamlad av studenter. Denna datainsamlingsmetod som 
vi använt oss av kallas sekundäranalys och har fokus på data som forskare, organisationer 
eller företag samlat in som en del av deras ordinarie verksamhet81. I inledningsskedet av vår 
datainsamling var vår ambition att få så mycket data som var möjligt från publicerings- och 
annonseringsdatumet av warranter. 
 
 

                                                 
77 Holme, Idar, Mange., Solvang, Bernt, Krohn. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur. (1986) s.84-85 
78 Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.86 
79 Svenning. Metodboken. s.67-68. 
80 Bryman och Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. s.89 
81 Ibid., 231 
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4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att beskriva hur en forskare gått tillväga för att 
studien ska vara replikerbar så att andra forskare kan göra om studien82. Därför har vi valt att 
beskriva hur vi i vår undersökning har gått till väga. Här kommer den följegång som 
insamlandet av datan har tagit. Den information som vi letade efter är data då underliggande 
aktier blev warranter för första gången. Skillnaden mot vår studie och studien som vi 
replikerar är att vi använt oss av data från den Svenska marknaden och deras studie är på data 
från den Australiensiska marknaden. En annan skillnad är att istället för att använda XAO 
som författarna till den Australiensiska studien har använt har vi istället använt ”AGI”, 
Affärsvärldens General Index. I början av vår studie letade vi i UB:s databas Advanced 
Datastream som finns tillgänglig i studiesalen. Där skulle det finnas historisk finansiell data 
om warranter. Vi fann dock bara data på 4 stycken warranter och därför tog vi kontakt med 
Datastreams support och fick därefter veta att warrantdata inte fanns inom databasen. Därefter 
tog vi kontakt via mail med (NDX) Nordic Derivative Exchange angående relevant data. De 
rekommenderade oss att ta kontakt med de större emmittenterna Carnegie och Svenska 
Handelsbanken och det gjorde vi utan någon framgång. De hänvisade oss vidare till OMX där 
vi blev hänvisade tillbaka till NDX. Vi tog återigen upp jakten på datat via telefon. I och med 
att vi var övertygade om att OMX skulle ha den eftersom att de annonserat de flesta 
warranterna så ringde vi till dem. Efter fyra omkopplingar fick vi kontakt med Ulf Persson på 
Market Research och han lovade att komma tillbaka med information till oss. Efter 2 veckor 
fick vi tillslut access till 27 företags olika underliggande aktier som blivit warranter för första 
gången. Nedan finns en tabell på de 27 företagen som vår studie är baserad på. 
 

                                                 
82 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. s.43. 
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Tabell 2: Första accessen till företagen 
 
Kortnamn Långnamn Datum första handlingsdag 
MTG A  Modern Times Group MTG AB ser. A 2000-02-10 
NETI B   Net Insight AB ser. B 2000-06-07 
LEDS B   Ledstiernan AB ser. B 2000-07-03 
AUS  AU-System AB  2000-07-06 
IBS B   IBS AB ser. B 2000-09-29 
ASSA B  ASSA ABLOY AB ser. B  2000-10-10 
ENEA   Enea AB 2000-10-10 
MAXM  Maxim Pharmaceuticals, Inc.  2000-10-12 
NCC B   NCC AB ser. B 2000-10-12 
SONW  Song Networks Holding AB  2000-03-25 
SEGE B  Segerström & Svensson, AB ser. B 2000-06-08 
TLSN  TeliaSonera AB  2000-06-15 
NEXU  Technology Nexus AB  2000-09-21 
SCOR SwitchCore AB  2000-09-29 
TLOG  Telelogic AB  2000-12-14 
QMED  Q-Med AB  2001-02-22 
ATCO B  Atlas Copco AB ser. B  2001-03-05 
CAR D.  Carnegie & Co AB  2001-06-19 
LOIL B  Lundin Oil AB ser. B  2001-06-19 
ENRO  Eniro AB 2001-07-16 
BILL  Billerud AB  2002-02-04 
ALFA  Alfa Laval AB  2002-06-14 
UNIB SDB X  Unibet Group Plc, SDB  2005-03-14 
LUPE  Lundin Petroleum AB  2005-04-06 
VOST SDB  Vostok Nafta, Inv Ltd SDB 2005-10-11 
BOL  Boliden AB  2006-04-04 
HUSQ B  Husqvarna AB ser. B  2006-06-29 
 
Den insamlade informationen om datum för första handlingsdag av warranter sträcker sig från 
år 2000 till juni 2006. Vi har försökt att få ytterligare data som sträcker sig längre bak i tiden, 
dock utan resultat. 
 
Warrantinformationen som vi mottog innehöll namn på den underliggande aktien, dess 
kortnamn samt datumet då warranten började handlas för första gången det vill säga 
publiceringsdatumet. Vår warrantinformation innehöll inte annonseringsdatumet. Enligt 
kontaktpersonen på OMX, berättade han att i regel tre dagar innan publiceringsdatumet så 
annonseras warranten. Vi har sett att tillvägagångssättet med annonseringsdatum och 
publiseringsdatum är det samma som i våra artiklar. Därför har vi generaliserat och satt 
annonseringsdatumet tre dagar innan publiceringsdatumet. 
 
När vi fått datumet på warrantens första publiceringsdag var vi ute efter att hitta den 
underliggande aktiens prisutveckling under perioden 15 dagar innan och 15 dagar efter 
publicerings och annonseringsdatumet. Vi letade i Datastream och fann därefter de flesta 
aktiekurserna till warranternas underliggande aktier. Vi tog även fram data på Affärsvärldens 
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generalindex för samma period som de underliggande aktierna, detta gjorde vi för att kunna 
räkna ut eventuell överavkastning.  
 

4.3.1 Bortfall 
Av våra 27 olika företag gick det att ta fram aktiekurser på 21 underliggande aktier. De 
företag som vi ej fann aktiekurser för var AU-System AB, Maxim Pharmaceuticals Inc, Song 
Networks Holding AB, Segerström och Svensson, Carnegie och Company AB samt Lundin 
Oil AB. Två av de 21 företagen hade inte aktiedata som sträckte sig tillräckligt långt bak i 
tiden, det vill säga 15 dagar innan publiceringen av en warrant. Bland dessa var Telia Sonera 
som introducerades på börsen den 25/5 2000 vars warrant var publicerad den 15/6 2000. Den 
andra var Husqvarna B som vi hade liknande problem med som Telia Sonera. Efter dessa 
bortfall har vi gjort en studie på de 19 företag som var fullständiga. I Sverige finns det ungefär 
50 specifika företag som har warranter utställda på sig. Då vi har ett urval av 19 stycken 
företag så är det en stor del av den totala populationen. Den slutligen analyserade 
warrantinformationen innehöll följande 19 företag, se tabell nedan. 
 
Tabell 3: Slutlig access till företagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.4 Bearbetning av datan 
 
Först skrev vi in vårt data i Excel och ställde upp dessa utifrån de datum då warranten 
introducerades och markerade den dagen som warranten publicerades med 0. Därefter ställde 
vi upp index och aktiekurs för alla warranter. När vi räknade fram avkastningen använde vi 
formeln: RRit = lnPit – lnPit-1 detta för att se förändringen från en dag till dagen innan i 

Kort namn Lång namn Datum första handlingsdag 
MTG A  Modern Times Group MTG AB ser. A 2000-02-10 
NETI B   Net Insight AB ser. B 2000-06-07 
LEDS B   Ledstiernan AB ser. B 2000-07-03 
IBS B   IBS AB ser. B 2000-09-29 
ASSA B  ASSA ABLOY AB ser. B  2000-10-10 
ENEA   Enea AB 2000-10-10 
NCC B   NCC AB ser. B 2000-10-12 
NEXU  Technology Nexus AB  2000-09-21 
SCOR  SwitchCore AB  2000-09-29 
TLOG  Telelogic AB  2000-12-14 
QMED  Q-Med AB  2001-02-22 
ATCO B  Atlas Copco AB ser. B  2001-03-05 
ENRO  Eniro AB 2001-07-16 
BILL  Billerud AB  2002-02-04 
ALFA  Alfa Laval AB  2002-06-14 
UNIB SDB X  Unibet Group Plc, SDB  2005-03-14 
LUPE  Lundin Petroleum AB  2005-04-06 
VOST SDB  Vostok Nafta, Inv Ltd SDB 2005-10-11 
BOL  Boliden AB  2006-04-04 
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aktiekursen. Se bilaga 1. Eftersom att vi är ute efter att jämföra olika aktier med varandra var 
vi tvungna att använda logaritmen för aktiens pris. 
 
Efter att vi räknat fram RRit för varje dag så räknade vi med hjälp av RRit fram eventuell 
överavkastning med hjälp av formeln: ARit = RRit – ( lnAGIt – lnAGIt-1) för varje dag. Se 
bilaga 2. Med hjälp av SPSS gjorde vi sedan ett t-test. T-testet gjorde vi i SPSS genom att gå 
in på Analyze, Compare Means och sedan One-Sample t-test. De testvariablerna vi använde 
var för alla dagar det vill säga 15 dagar innan och 15 dagar efter annonseringsdatumet och 
publiceringsdatumet. Vårt testvärde var noll och vi använde oss av en signifikansnivå på 95 
%. Den hypotes som vi testat är:  
 
H1: ”Det blir en negativ priseffekt på den underliggande aktien vid annonseringsdatumet och 
publiceringsdatumet för warranter” 
 
Ett t-test används när forskare vill testa skillnader mellan medelvärden hos slumpmässigt 
dragna urval. I ett t-test prövas om hypotesen ska förkastas eller ej. Genom att använda en 95 
% signifikansnivå så visar p-värdets storlek om resultatet är signifikant eller ej, med detta 
menas att resultatet är statistiskt säkerhetsställt. Om p-värdet är mindre än 5 % vid en 95 % 
signifikansnivå så är resultatet signifikant.83  
 
Genom att köra t-testet fick vi fram medelvärdet och p-värdet. Medelvärdet visar på 
prisskillnaden per dag och p-värdet visar om resultatet är signifikant eller ej. Vi har även 
räknat fram negativ procent i Excel för att se hur stor procentandel av de underliggande 
aktierna som gick ner justerat för index en specifik dag. För att enklare visualisera för läsaren 
har vi gjort tabeller och diagram på vårt resultat. Detta får du läsa mer om i empirin. 
 
Då vi kommer att undersöka samma sak som Aitken och Segara tycker vi att det är viktigt att 
visa hur de gått till väga i sin undersökning. Nedan presenterar vi detta. Den stora skillnaden 
mellan våra studier är att de använt sig av Australiensiska företag och Australiensiskt index.  
 
För att utreda om en warrantintroduktion har någon prispåverkan på den underliggande aktien 
gjorde författarna en fallstudie med hjälp av dagliga-, diskreta- och utdelningsjusterade 
slutkurser. Effekten av en warrantintroduktion mättes dels vid annonseringsdatumet och dels 
vid publiceringsdatumet. Författarna använde sig av ett 31 dagars tidsperspektiv som sträckte 
sig från 15 dagar innan och 15 dagar efter publiceringsdatumet. Avkastningen mättes med 
dagliga aktiekursförändringen (RRit) och dagliga marknadsjusterade överavkastning (ARit) 
Dessa beräknades utifrån följande formler:84 
 
RRit = lnPit – lnPit-1 

ARit = RRit – ( lnXAOt – lnXAOt-1)  
 
Där Pit är den underliggande aktien i:s slutpris dag t och XAOt är slutpriset för alla ordinarie 
ackumulativa index på dagen t. Ett standardiserat t-test används för om medelvärdet för 
avkastningen och marknadsjusterade övervinster är signifikant mindre än noll på en särskild 
dag. De australiensiska författarna hade följande hypotes för att kunna testa prispåverkan vid 
en warrantintroduktion.85 
 
                                                 
83 Aronsson, Åke. SPSS, En introduktion till basmodulen. Lund: Studentlitteratur. (1999) s.201-207 
84 Aitken och Segara. Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks. s.133  
85 Ibid. 
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H1: “There should be a negative price impact on the underlying stocks following the 
announcement and listing date of derivative warrant issuance.”86  
  
Denna hypotes kommer även vi att använda och därefter ska vi kunna svara på om en 
introduktion av en warrant har en priseffekt på den underliggande aktien eller ej.  
 

4.5 Metodkritik 
 
Det som har varit svårast genom vår studie var att få access till data till undersökningen. Vi 
fick 27 olika företag och efter ett antal bortfall har vi kunnat analysera 19 stycken 
warrantintroduktioner.  
 
I och med att vi inte samlat in informationen på datumen själva så vet vi inte med 100 % 
säkerhet att de är riktiga men samtidigt tror vi att informationen kan vara mer trovärdig än den 
som studenter skulle ha samlat in själv. I vårt fall tror vi att informationen som vi mottagit är 
riktig i och med att vi fått den av ägarna av svenska börsen, OMX. Eftersom vi har gjort en 
replikerande studie och använt oss av samma metod som den studie vi har replikerat, tycker vi 
att detta ger en viss trygghet i metodvalet. Denna studie är skriven av forskare och de bör ha 
en god kunskap om hur man gör en bra undersökning.  
 

4.6 Sanningskriterier 
 
Nedan redogör vi för sanningskriterierna, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Detta för 
att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om studien och om sanningskriterierna är 
uppfyllda. 
 

4.6.1 Validitet 
 
Många menar att validitet är det viktigaste forskningskriteriet. Med validitet menas att 
verkligen mäta det forskaren har för avsikt att mäta. Det är därför viktigt att de parametrarna 
vi valt att mäta är relevanta och lämpliga mått för undersökningen som vi genomfört.87  
Validitet är inte ett mått på egenskaper hos mätobjektet och mätinstrumentet ska inte ge några 
systematiska fel88. 
 
Vi anser att validiteten i uppsatsen är hög. Detta grundar vi på att vi har mätt det vi önskar att 
mäta. Genom våra tydliga definitioner på begreppen som vi beskrev utförligt i vårt första 
kapitel under begreppsdefinitioner har vi förklarat för läsaren hur vi tolkar vissa ord. Vi anser 
oss även ha en klar och grundläggande uppfattning av bakgrundsfaktorer som de tidigare 
studierna har gett upphov till.  
 

                                                 
86 Aitken och Segara. Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks. s.131  
87 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur. (2005) s.334 
88 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. (1996) s.66 
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4.6.2 Reliabilitet 
 
Med Reliabilitet menas graden av tillförlitlighet hos en mätning, det vill säga att 
slumpvariationerna är små89. I och med att vår studie är möjlig att upprepa anser vi oss ha en 
hög reliabilitet. Vid en upprepning av vår studie kommer samma resultat att erhållas. 
 
Vi har båda bearbetat datat för att minimera felräkningar och andra misstag. Den ena har fört 
in datat medan den andra kontrollerat förfarandet. Vi anser att vi på detta sätt undvikit fel till 
en hög grad, vilket är positivt för vår reliabilitet. 
 

4.6.3 Generaliserbarhet 
 
Med en generaliserbar studie menas att det går att dra slutsatser om hela populationen från 
urvalet, med andra ord om urvalet är representativt i studien. Vi finner att generaliserbarheten 
i vår uppsats är god då vi har ett stort procentuellt urval av en hel population som vi bearbetat.  
 
 

                                                 
89 Dahmström. Från datainsamling till rapport. s.334 
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5. Empiri 
 detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra uträkningar. Vi kommer att 
presentera två olika tabeller som visar på raw returns och överavkastning i samband med 

warranternas publiceringsdatum och annonseringsdatum. Dessa kommer vi att presentera 
nedan där det går att utläsa medelvärde samt p-värde för alla warrranter en enskild dag. I 
nästa kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultaten mer ingående. 
 

5.1 Publiceringsdata 
 
Genom att följa samma arbetssätt som vår replikerande studie har vi kommit fram till följande 
resultat. Tabellen är framtagen med hjälp av ett ”One Sample t-test” i SPSS. Nedan ser vi en 
tabell som visar på medelvärdet av de 19 företagen i raw returns och överavkastning i 
samband med warranternas publiceringsdatum. Tabellen visar värdena för 15 dagar innan och 
15 dagar efter publiceringsdatumet. Dag 0 är den dag som warranten publicerades på 
marknaden och därmed började handlas. T-testet är gjort med ett konfidensintervall på 95 %. 
P-värdet visar om det går att med den sannolikheten fastställa resultatet statistiskt. Med andra 
ord visar den att där p-värdet är över 0,05 kan vi ej fastställa resultatet statistiskt. Samma sak 
gäller för övervinsterna.  
 
Kolumnen längst till höger visar på andelen av företag som har negativa övervinster för en 
given dag. Medelvärdet för dag -15 nedan visar på 0,0146. Med andra ord så säger 
medelvärdet att 15 dagar innan publiceringsdatumet så stiger aktien med ungefär 0,14 %. 
 

I 
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Tabell 4. Prispåverkan runt warranternas publiceringsdatum 
 

                                                                                
Tabellen innehåller medelvärdet av raw returns och överavkastningen med dess tillhörande p-värde runt 
publiceringsdatumet av en warrantintroduktion. Raw returns, (RRit) definieras med formeln: RRit = lnPit – lnPit-1 

Där Pit-1 är den underliggande aktien i:s slutpris på dag t. Övervinster, (ARit) definieras med formeln: ARit = RRit 
– ( lnAGIt – lnAGIt-1) där AGIt  är slutkursen för affärsvärldens generalindex på dag t. P-värdena används för att 
testa om medelvärdena av ARit och RRit på dag t är signifikant mindre än 0. Negativ procent är antal procent av 
företagen i stickprovet med negativa övervinster för en given dag. Stickprovet som används för att räkna ut 
kurspåverkan på den underliggande aktien vid en warrantintroduktion är 19 stycken.   

 Raw returns   överavkastning  
Dag Medelvärde p-värde Medelvärde p-värde Negativt (%) 
-15 ,0146 ,234 ,0192 ,112 37% 
-14 -,0089 ,294 -,0061 ,478 63% 
-13 -,0110 ,167 -,0070 ,299 47% 
-12 -,0136 ,266 -,0098 ,323 47% 
-11 ,0045 ,473 ,0015 ,797 47% 
-10 -,0255 ,159 -,0178 ,316 47% 
-9 ,0131 ,308 ,0112 ,293 47% 
-8 -,0059 ,486 ,0001 ,991 47% 
-7 ,0091 ,232 ,0081 ,282 47% 
-6 ,0063 ,306 ,0093 ,115 37% 
-5 -,0067 ,675 -,0098 ,524 58% 
-4 -,0133 ,134 -,0101 ,237 63% 
-3 -,0072 ,597 -,0084 ,534 42% 
-2 -,0012 ,899 ,0040 ,664 42% 
-1 -,0104 ,172 -,0069 ,298 58% 
0 -,0024 ,719 ,0005 ,936 58% 
1 -,0109 ,189 -,0084 ,210 63% 
2 ,0118 ,031 ,0109 ,051 32% 
3 -,0014 ,776 ,0022 ,650 42% 
4 -,0091 ,304 -,0045 ,551 47% 
5 -,0015 ,822 ,0047 ,456 42% 
6 -,0220 ,019 -,0113 ,149 63% 
7 ,0054 ,413 ,0013 ,799 47% 
8 -,0087 ,289 -,0056 ,416 53% 
9 ,0110 ,208 ,0081 ,295 37% 
10 ,0144 ,161 ,0080 ,392 32% 
11 -,0069 ,575 -,0079 ,542 47% 
12 -,0212 ,030 -,0104 ,235 53% 
13 -,0002 ,987 ,0031 ,771 47% 
14 -,0220 ,106 -,0199 ,104 53% 
15 ,0041 ,740 -,0047 ,653 58% 
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5.2 Annonseringsdata 
 
Denna tabell har samma struktur som tabellen ovan. Det som skiljer de två tabellerna åt är att 
dag 0 i detta fall är annonseringsdatumet, ej publiceringsdatumet. 
 
Tabell 5: Prispåverkan runt warranternas annonseringsdatum 
 
 Raw returns   överavkastning  
Dag Medelvärde p-värde Medelvärde p-värde Negativt (%) 
-15 ,0122 ,390 ,0113 ,440 53% 
-14 -,0070 ,566 -,0022 ,852 53% 
-13 -,0006 ,958 -,0005 ,959 42% 
-12 ,0146 ,234 ,0192 ,112 37% 
-11 -,0089 ,294 -,0061 ,478 63% 
-10 -,0110 ,167 -,0070 ,299 47% 
-9 -,0136 ,266 -,0098 ,323 47% 
-8 ,0045 ,473 ,0015 ,797 47% 
-7 -,0255 ,159 -,0178 ,316 47% 
-6 ,0131 ,308 ,0112 ,293 47% 
-5 -,0059 ,486 ,0001 ,991 47% 
-4 ,0091 ,232 ,0081 ,282 47% 
-3 ,0063 ,306 ,0093 ,115 37% 
-2 -,0067 ,675 -,0098 ,524 58% 
-1 -,0133 ,134 -,0101 ,237 63% 
0 -,0072 ,597 -,0084 ,534 42% 
1 -,0012 ,899 ,0040 ,664 42% 
2 -,0104 ,172 -,0069 ,298 58% 
3 -,0024 ,719 ,0005 ,936 58% 
4 -,0109 ,189 -,0084 ,210 63% 
5 ,0118 ,031 ,0109 ,051 32% 
6 -,0014 ,776 ,0022 ,650 42% 
7 -,0091 ,304 -,0045 ,551 53% 
8 -,0015 ,822 ,0047 ,456 42% 
9 -,0220 ,019 -,0113 ,149 63% 
10 ,0054 ,413 ,0013 ,799 47% 
11 -,0087 ,289 -,0056 ,416 53% 
12 ,0110 ,208 ,0081 ,295 37% 
13 ,0144 ,161 ,0080 ,392 32% 
14 -,0069 ,575 -,0079 ,542 47% 
15 -,0212 ,030 -,0104 ,235 53% 

 
Tabellen innehåller medelvärdet av raw returns och överavkastningen med dess tillhörande p-värde runt 
annonseringsdatumet av en warrantintroduktion. Raw returns, (RRit) definieras med formeln: RRit = lnPit – lnPit-1. 

Där Pit-1 är den underliggande aktien i:s slutpris på dag t. Övervinster, (ARit) definieras med formeln: ARit = RRit 
– ( lnAGIt – lnAGIt-1) där AGIt  är slutkursen för affärsvärldens generalindex på dag t. P-värdena används för att 
testa om medelvärdena av ARit och RRit på dag t är signifikant mindre än 0. Negativ procent är antal procent av 
företagen i stickprovet med negativa övervinster för en given dag. Stickprovet som används för att räkna ut 
kurspåverkan på den underliggande aktien vid en warrantintroduktion är 19 stycken.   
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6. Analys och Diskussion 
 detta skede av vår studie kommer vi att beskriva vad resultatet i studien säger. Detta 
kommer vi att göra genom att analysera datat och jämför detta med teorierna.  

 
 
Vår studie genomfördes för att testa om hypotesen skulle kunna gå att förkastas eller ej. Vår 
hypotes är ”Det blir en negativ priseffekt på den underliggande aktien vid 
annonseringsdatumet och publiceringsdatumet för warranter” 
 

Tabell 6: Raw returns runt publiceringsdatumet 

6.1 Publiceringsdatum 
 
Följande avsnitt behandlar hur raw-returns och 
överavkastning varierar kring 
publiceringsdatumet. 
 

6.1.1 Raw-returns 
 
Det vi kan se runt dag 0 då warranterna 
publicerades är att medelvärdet visar på -0,0024 
detta indikerar på att aktiens pris ska sjunka med 
0,024 % i samband med att warranterna 
publiceras på marknaden. Dock kan vi inte säga 
detta med någon statistisk säkerhet då vårat p-
värde är högre än 0,05. Dag 0 visar p-värdet 
nämligen på 0,719.  
 
Nedan presenterar vi ett diagram med raw-
returns. Med hjälp av diagrammet kan vi se att det 
inte råder någon trend vare sig före eller efter 
introduktionen av warranterna. Diagrammet visar 
att tre dagar innan och tre dagar efter 
warrantintroduktionerna är raw-return negativ. 
Dock visar våra p-värden att slutsatserna inte är 
signifikanta och följaktligen kan vi inte dra några 
statistiskt säkerhetsställda slutsatser.     

I 

 Raw returns  
Dag Medelvärde p-värde 
-15 ,0146 ,234 
-14 -,0089 ,294 
-13 -,0110 ,167 
-12 -,0136 ,266 
-11 ,0045 ,473 
-10 -,0255 ,159 
-9 ,0131 ,308 
-8 -,0059 ,486 
-7 ,0091 ,232 
-6 ,0063 ,306 
-5 -,0067 ,675 
-4 -,0133 ,134 
-3 -,0072 ,597 
-2 -,0012 ,899 
-1 -,0104 ,172 
0 -,0024 ,719 
1 -,0109 ,189 
2 ,0118 ,031 
3 -,0014 ,776 
4 -,0091 ,304 
5 -,0015 ,822 
6 -,0220 ,019 
7 ,0054 ,413 
8 -,0087 ,289 
9 ,0110 ,208 
10 ,0144 ,161 
11 -,0069 ,575 
12 -,0212 ,030 
13 -,0002 ,987 
14 -,0220 ,106 
15 ,0041 ,740 
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Figur 3: Raw returns runt publiceringsdatumet  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7: Överavkastning runt publiceringsdatumet 
                       

6.1.2 Överavkastning 
 
Det vi kan se runt dag 0 då warranterna 
publicerades är att medelvärdet visar på 
0,0005 detta indikerar på att aktiens pris 
stiger med 0,005 % i samband med att 
warranterna publiceras på marknaden. Dock 
kan vi inte säga detta med någon statistisk 
säkerhet då vårat p-värde är högre än 0,05. 
Dag 0 visar p-värdet på 0,936.  
 
Nedan presenterar vi ett diagram med 
överavkastningen. Med hjälp av diagrammet 
kan vi se att det inte råder någon trend vare 
sig före eller efter introduktionen av 
warranterna. Diagrammet visar att 
överavkastningen är näst intill noll vid 
warrantintroduktionerna. Även här visar våra 
p-värden att värdena inte är signifikanta. 
 
 
 
 
 
 
                    
                     

 överavkastning  
Dag Medelvärde p-värde 
-15 ,0192 ,112 
-14 -,0061 ,478 
-13 -,0070 ,299 
-12 -,0098 ,323 
-11 ,0015 ,797 
-10 -,0178 ,316 
-9 ,0112 ,293 
-8 ,0001 ,991 
-7 ,0081 ,282 
-6 ,0093 ,115 
-5 -,0098 ,524 
-4 -,0101 ,237 
-3 -,0084 ,534 
-2 ,0040 ,664 
-1 -,0069 ,298 
0 ,0005 ,936 
1 -,0084 ,210 
2 ,0109 ,051 
3 ,0022 ,650 
4 -,0045 ,551 
5 ,0047 ,456 
6 -,0113 ,149 
7 ,0013 ,799 
8 -,0056 ,416 
9 ,0081 ,295 
10 ,0080 ,392 
11 -,0079 ,542 
12 -,0104 ,235 
13 ,0031 ,771 
14 -,0199 ,104 
15 -,0047 ,653 

-0,03
-0,025
-0,02

-0,015
-0,01

-0,005
0

0,005
0,01

0,015
0,02

-15

Dag Raw returns
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Figur 4: Överavkastning runt publiceringsdatumet 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 8: Raw-returns runt annonseringsdatumet 

 

6.2 Annonseringsdatum 
 
Följande avsnitt behandlar hur raw-returns och 
överavkastning varierar kring 
annonseringsdatumet. 
 

6.2.2 Raw-returns 
 
Vid dag 0 då warranterna annonseras är 
medelvärdet –0,0072. Det vill säga att aktiens pris 
sjunker med 0,072 % i samband med att 
warranterna publiceras på marknaden. Vi kan inte 
statistiskt säkerhetsställa detta då vårat p-värde är 
0,597. 
 
I diagrammet nedan ser vi att raw returns är 
negativt från dagen före annonseringen till fem 
dagar efter annonseringen av warranterna. Vi kan 
inte urskilja någon specifik trend. 
 
 
 
 
 
 
                        

 Raw returns  
Dag Medelvärde p-värde 
-15 ,0122 ,390 
-14 -,0070 ,566 
-13 -,0006 ,958 
-12 ,0146 ,234 
-11 -,0089 ,294 
-10 -,0110 ,167 
-9 -,0136 ,266 
-8 ,0045 ,473 
-7 -,0255 ,159 
-6 ,0131 ,308 
-5 -,0059 ,486 
-4 ,0091 ,232 
-3 ,0063 ,306 
-2 -,0067 ,675 
-1 -,0133 ,134 
0 -,0072 ,597 
1 -,0012 ,899 
2 -,0104 ,172 
3 -,0024 ,719 
4 -,0109 ,189 
5 ,0118 ,031 
6 -,0014 ,776 
7 -,0091 ,304 
8 -,0015 ,822 
9 -,0220 ,019 
10 ,0054 ,413 
11 -,0087 ,289 
12 ,0110 ,208 
13 ,0144 ,161 
14 -,0069 ,575 
15 -,0212 ,030 
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Diagram 5: Raw-returns runt annonseringsdatumet 
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Tabell 9: Överavkastning runt annonseringsdatumet 
 

6.2.3 Överavkastning 
 
Vid annonseringsdagen, dag 0, ser vi att 
medelvärdet av överavkastningen är negativt, 
-0,0084. Det vill säga att aktiens pris sjunker 
med 0,084 % vid annonseringen av 
warranterna. Vi kan inte säkerhetsställa detta 
resultat statistiskt i och med att p-värdet är 
0,534. 
 
I diagrammet nedan kan vi se att 
överavkastningen är negativ från två dagar 
innan annonseringen till en dag efter att 
warranterna har annonserats. Vi kan dock ej 
urskilja någon trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 överavkastning  
Dag Medelvärde p-värde 
-15 ,0113 ,440 
-14 -,0022 ,852 
-13 -,0005 ,959 
-12 ,0192 ,112 
-11 -,0061 ,478 
-10 -,0070 ,299 
-9 -,0098 ,323 
-8 ,0015 ,797 
-7 -,0178 ,316 
-6 ,0112 ,293 
-5 ,0001 ,991 
-4 ,0081 ,282 
-3 ,0093 ,115 
-2 -,0098 ,524 
-1 -,0101 ,237 
0 -,0084 ,534 
1 ,0040 ,664 
2 -,0069 ,298 
3 ,0005 ,936 
4 -,0084 ,210 
5 ,0109 ,051 
6 ,0022 ,650 
7 -,0045 ,551 
8 ,0047 ,456 
9 -,0113 ,149 
10 ,0013 ,799 
11 -,0056 ,416 
12 ,0081 ,295 
13 ,0080 ,392 
14 -,0079 ,542 
15 -,0104 ,235 



 36 
 

                  
Figur 6: Överavkastning runt annonseringsdatumet 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Diskussion med jämförelser 
 
Våra resultat står i linje med bland annat Aitken och Segara som visade att priseffekten på den 
underliggande aktien vid warranters annonserings- och publiceringsdatum är negativ. Aitken 
och Segara´s studieresultat visade även på att resultaten var signifikanta.  
 
Vårt resultat visar på att priseffekten är mestadels negativ dels vid annonserings- och dels vid 
publiceringsdatumet. Vi kunde dock se en ökning med 0,005 % på överavkastningen vid 
publiceringsdatumet. Dock har våra resultat inte varit signifikanta vilket innebär att resultaten 
inte är statistiskt säkerhetsställda. Även fast våra resultat inte är statistiskt säkerhetsställda har 
vi undersökt en stor del av den totala populationen som är cirka 50 företag. Vi har undersökt 
19 av dessa vilket ger 38 % av den totala populationen. Detta medför att våra resultat är 
mindre beroende av signifikansen och därför anser vi oss kunna dra slutsatser i denna studie 
utifrån dessa resultat.  
 
Studieresultat som vi kommit fram till indikerar på samma resultat som Aitken och Segara. 
Detta för att dessa forskare också antyder att aktiepriset kommer att sjunka vid en warrants 
introduktion på marknaden. Vår studies utformning och syfte var aldrig att svara på vad en 
ökning eller minskning i den underliggande aktien beror på och därför kan vi ej säga varför 
som introduktionen har en negativ effekt. Vi är förvånade över resultatet att en warrants 
introduktion på marknaden skulle ha en negativ effekt på den underliggande aktien. Vi håller 
inte med Aitken och Segara som diskuterade att emittenterna endast ställer ut warranter på 
aktier som de tror kommer att sjunka i pris och att detta i sin tur skulle spegla av sig på 
marknaden. Vi anser istället att om det finns warranter utställda på den underliggande aktien 
påverkar bara likviditeten i aktien, inte själva priset. 
 
Att vi inte får signifikanta värden kan bero på att vi har för få observationer av data. Vi har 
använt oss av 19 observationer medan Aitken och Segara haft 70 observationer. Detta är en 
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stor skillnad och om vi haft lika många observationer tror vi att våra resultat också varit 
signifikanta. Även då vi inte har signifikanta svar tyder resultatet på att aktiens pris kommer 
att minska vid introduceringen av warranterna. Detta tycker vi är mycket intressant och kan 
leda vidare till framtida forskning vilket vi skriver mer om i nästa kapitel.  
 
Med anledning av att våra resultat inte är signifikanta kan vi ej hitta något stöd för vår 
hypotes. Vi kan inte statistiskt säkerhetsställa att det skulle vara en negativ effekt på den 
underliggande aktien vid en warrantintroduktion.  
 
Det som vi skulle kunna hjälpa småsparare med är att de inte behöver lägga så stor vikt vid 
huruvida de ska investera eller ej under en warrantintroduktion. Detta eftersom att vi kan se 
att de fluktuationer som är uppmätta i vårat test är väldigt små och därmed bör man inte lägga 
någon större vikt vid dessa. Med andra ord så har warrantintroduktionen en liten priseffekt 
som småspararna inte behöver fundera kring. Vi har med detta resonemang kommit fram till 
att det inte kommer att löna sig för småspararna att spekulera i kursförändringarna i samband 
med en warrantintroduktion.   
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7. Slutsatser och förslag på framtida forskning 
edan ger vi läsaren en påminnelse om problemformulering och syfte för att sedan 
sammanfatta våra slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Återkoppling 
 
För att läsaren ska ha problemformulering och syfte färskt i minnet vid läsningen av 
slutsatserna vill vi påminna om dessa här.  
 

7.1.1 Problemformulering 
 
Hur påverkas den underliggande aktien vid den första introduktionen av en warrant på den 
svenska marknaden? 
 

7.1.2 Syfte 
 
Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka hur en introduktion av en warrant påverkar 
den underliggande aktiens pris. 
 
Delsyften med uppsatsen är: 
 

• Hjälpa sparare att värdera informationen av introduktionen av en ny warrant, detta 
kommer vi att göra genom att svara på hypotesen om prispåverkan. 

• Ge en ökad förståelse för warranten och dess komplexitet till småspararna. 
 

7.1.3 Hypotes 
 
Den hypotes som vi har testat löd: H1: ”Det blir en negativ priseffekt på den underliggande 
aktien vid annonseringsdatumet och publiceringsdatumet för warranter” 
 

7.2 Slutsatser 
 
Resultatet visade att ingen av våra raw-returns eller överavkastningsvärden vid publicerings- 
eller annonseringsdagen var signifikanta. Därmed finner vi inget stöd för vår hypotes om att 
en warrants introduktion skulle ha en negativ effekt på den underliggande aktien och inga 
statistiskt säkerhetsställda slutsatser. Trots att våra resultat inte är signifikanta så får resultatet 
en betydelse, för att vi undersökt 38 % av den totala populationen. Slutsatsen blir därför att en 
warrantintroduktion indikerar på en minskning i aktiepriset. Dock är denna minskning väldigt 
liten och vi anser att minskningen är för liten för att småspararna ska kunna använda sig av 
den vid spekulering kring aktier.  
 

N 
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Om vi hade haft ett större urval tror vi att chansen att få signifikanta resultat hade varit större. 
Med anledning av den 38 % -iga undersökningsandelen anser vi att vi kan generalisera 
resultatet till alla warrantintroduktioner på den svenska marknaden. 

7.2.1 Slutsatser i punktform 
 

• En warrantintroduktion påverkar den underliggande aktiens pris negativt.  
• Den negativa effekten på aktiekursen vid en warrantintroduktion är väldigt liten.  
• Småspararna behöver ej ta hänsyn till denna effekt när de spekulerar i aktier. 
• Vi kan ej förkasta vår hypotes på grund av O-signifikanta resultat. 
 

7.3 Förslag på framtida forskning 
 
Det som vi i slutsatserna kom fram till var att aktiepriset går ner i samband med att en warrant 
introduceras på marknaden, dock är dessa värden inte signifikanta. Det som vi tycker skulle 
vara intressant är ifall dessa resultat skulle visa på skillnader i olika branscher. Framförallt i 
branscher som är spekulativa, till exempel råvaror. Vi tror att det skulle kunna bli skillnader i 
resultatet över olika branscher på grund av att det spekuleras mer i warranter i vissa 
branscher. Därför så ser vi gärna mer forskning inom detta område. 
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