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Sammanfattning 
Från mitten av nittiotalet fram till början av tjugohundratalet har riksbanksräntan haft en 
sjunkande trend vilket har medfört att många av de svenska småspararna har sökt sig till andra 
investeringsmöjligheter än enbart bankkonton. Warranter har här varit ett billigt men riskfyllt 
alternativ på börsen. En warrant är väldigt lik en option, med den skillnaden att en market 
maker (anställd av emittenten) används för att kontinuerligt ställa köp och säljkurser för en 
warrant. Detta innebär att prissättningen sker subjektivt, vilket leder oss till vår 
problemformulering som lyder: 
 
Är det möjligt att urskilja olika prissättningsstrategier hos emittenterna när det gäller den 
implicita volatiliteten? 
 
Med tanke på detta problem har vi valt att utgå från en kvantitativ studie och valt att se det 
från småspararnas perspektiv. Vårt huvudsyfte är att se om vi kan urskilja om emittenterna på 
den svenska marknaden har olika prissättningsstrategier när det gäller den implicita 
volatiliteten på warranter. Vår teori utgår från en beskrivande del för att förklara hur en 
warrant fungerar samt en sammanfattning av den forskning som finns på området.  
 
Vi utgår från en positivistisk kunskapssyn där vi strävar efter att finna en förklaring till ett 
eventuellt samband mellan emittenternas prissättningsstrategi och den implicita volatiliteten. 
Vår ansatts för att närma oss vårt problem är hypotetiskt-deduktivt och vi har använt oss av 
alternativhypotesen: 
 

H1: Alla emittenter har olika implicit volatilitet. 
 
Vi har samlat in våra data dagligen i drygt två månader via Derivatinfo. Dessa har vi sedan 
valt att bearbeta i SPSS. De resultat som genererats har vi valt att presentera i form av 
diagram och tabeller. Dessa tyder på att emittenterna har olika prissättningsstrategier, dock 
kan vi inte säkerställa detta.  
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Förord 
 
Under vår tidigare studietid har vi främst läst redovisning och finansiering. Vårt intresse för 
ämnet warranter uppstod när vi läste kursen ”Redovisningsteori och praxis”.  
 
Inför vårt uppsatsskrivande läste vi en rapport från Finansinspektionen som handlade om 
informationen till småsparare när det gäller warranter. Vi tog kontakt med rapportens 
författare, Robert D’Agostino, för att höra oss för vad som skulle vara intressant att forska på 
inom området warranter. Under detta samtal kom vi fram till att den implicita volatiliteten och 
prissättningsstrategier från emittenterna sida var intressanta.  
 
När det gäller warranter med aktier som underliggande vara finns det två olika definitioner. Vi 
har här valt att presentera dessa för att det ska bli lättare för läsaren att sätta sig in i uppsatsen. 
 

• Det första instrumentet innebär att ett företag ger ut en warrant på sin egen aktie, 
vilken köparen av warranten sedan kan använda för att köpa den underliggande aktien. 
Det vill säga att det är en typ av teckningsoption. Vi har i vår uppsats valt att kalla 
dessa för ”traditionella warranter”. 

 
• Det andra instrumentet är ett oberoende derrivat som ges ut av banker och 

fonkommisionärer och handlas på marknadsplatser, i det här fallet är inte utfärdaren 
densamma som den som kan emittera nya aktier och betalning sker i form av 
kontantavräkning på slutdagen. Denna typ av warranter ingår i optionsklassen icke 
standardiserade optioner. Det är denna typ av warranter som vi har undersökt och vi 
kommer att kalla dessa för enbart ”warranter”.  

 
Med detta förord vill vi även passa på att tacka vår handledare Anders Isaksson för bra 
handledning, Robert D’Agostino för hjälpen med val av ämne, Derivatinfo för svar på frågor 
vi har haft. 
 
Umeå, maj 2008. 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
 
Erika Lindgren   Mona Nilsson  
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1. Inledning  
 

det här kapitlet kommer vi att börja med att ge en kort beskrivning av hur 
warrantmarknaden ser ut i Sverige idag och hur den sett ut historiskt. Vi kommer även att 

ge en kort beskrivning av warranter. Vidare kommer en problemformulering att presenteras 
samt syftet med denna studie. För att studien inte skall bli för stor har vi valt att göra vissa 
avgränsningar som även presenteras. 
 

1.1 Begreppsförklaringar 
Vi har valt att presentera begreppsförklaringar i bilaga 1 till utvalda begrepp. Detta har vi 
gjort eftersom vi anser att dessa begrepp annars kan vara svåra att förstå och för att underlätta 
en granskning av vår studie. 
 

1.2 Problembakgrund 
Från mitten av nittiotalet fram till början av tjugohundratalet har riksbanksräntan haft en 
sjunkande trend vilket har medfört att många av de svenska småspararna har sökt sig till andra 
investeringsmöjligheter än enbart bankkonton1. Den svenska börsen har här varit ett hett 
alternativ eftersom denna har gått som en raket under ett flertal år. Detta har påverkat 
investerarna på det sättet att de gärna tar lite mer riskfyllda investeringar så som warranter2.  
 
Under 1995 gavs den första warranten ut på Stockholmsbörsen, det var UBS Warburg som då 
var ensam emittent, dvs utgivare. De var länge ensamma på marknaden, men efter att 
marknadsföringen ökade var det allt fler investerare som fick upp ögonen för att handla med 
warranter. Detta ledde till att fler emittenter såg möjligheter med att tillhandahålla detta 
instrument.3 

”Warranthandeln exploderar”  
~ Mats Hard4 

 
Här nedan visas ett diagram över hur omsättningen på warranter har förändrats från 
introduktionen 1995 till 2007.5 

 
Diagram 1: Omsättning (Mkr) 1995 – 2007 

                                                 
1 Riksbanken – www.riksbanken.se 2008-03-12, kl 16:00 
2 Mats Hard, E24 – www.e24.se 2008-02-22, kl 15:30  
3 Jonas Siljeström, Warranthandboken, 2001, s. 14-15 
4 Mats Hard, E24 – www.e24.se 2008-02-22, kl 15:30 
5 NDX - www.ndx.se 080518 19:00, OMX - www.omxgroup.com 080307 kl 13:00, Siljeström, s. 16 

I 
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En av fördelarna med att handla med warranter är att investeraren kommer åt den så kallade 
hävstångseffekten6. Denna innebär att det inte krävs lika stor investering i warranter som vid 
aktier för att komma åt samma typ av exponering7. Att warranter är ett billigare alternativ än 
många andra finansiella instrument är också en bidragande orsak till att småspararna har gett 
sig in på denna marknad8. Dock är det inte helt riskfritt att ge sig in på warrantmarknaden för 
en investerare eftersom det alltid finns en risk att förlora hela det investerade kapitalet.9  
 
Fastän warranterna har ökat i popularitet behandlar forskningen på området främst 
traditionella warranter. En överblick av forskningen visar att det främst är inom fem områden 
som studier har genomförts. Dessa är: 
 

• Hur en warrant påverkar den underliggande varan, det vill säga aktien, vid 
introduktionen och tiden runt omkring.10  

 
• Om warranter ska ingå i SEO:s och IPO:s och vilka signaler företaget skickar ut om de 

väljer att använda sig av warranter.11 
 

• Om warranter är överprissatta i förhållande till optioner. Främst jämförs långa 
optioner med warranter eftersom de är väldigt lika varandra.12 

 
• Hur utspädningseffekten påverkar värderingen av en warrant, det vill säga när en 

warrant löses in kommer det att finns fler aktier i företaget än vad det fanns tidigare.13  
 

• Om olika värderingsmodeller och prissättning av framför allt traditionella warranter. 14 
 
Eftersom warranthandeln har blivit allt mer populär har det också uppmärksammats brister 
runt warranterna och kritiken runt detta har ökat. Många menar att den information som 
emittenterna lämnar ut är bristfällig och då främst till småspararna.15 
 

”Informationen är för proffs och yrkesinvesterare och inte anpassad för småsparare” 
~ Jan Fritsch16 

 

                                                 
6  Siljeström, s. 86 
7  Robert  D’Agostino, Warrantmarknaden – en granskning av informationen till småsparare, 2006, s. 4 
8  T.T Koorts, E.v.d.M Smit, Implied volatility and warrant issuing strategies: some evidence from the  
    Johannesburg Stock Exchange, 2002, s. 31 
9  D’Agostino, s. 4 
10 Aitken. Segara. . Impact of warrant introductions on the behaviour of underlying stocks: Australian evidence.  
    Accounting and Finance, 2005, 127-144. 
11 Garner, Jacqueline L.; Marshall, Beverly B.Unit Ipos: The Who, When, And Why Of Warrant Amendment.  
     Journal of Financial Research, 2004, p217-233 
12 Veld, Chris; Verboven, Adri. An empirical analysis of warrant prices versus long-term call option prices.  
    Journal of Business Finance & Accounting, 1995, p1125-1146 
13 Sidenius, Jakob.  Warrant Pricing-Is Dilution a Delusion? Financial Analysts Journal, 1996, p77-80 
14 Hauser, Shmuel. Lauterbach, Beni. The Relative Performance of Five Alternative Warrant Pricing Methods.  
    Financial Analysts Journal, 1997, p55-61 
15 D’Agostino, s. 15 
16 Olof Sandström, Dagens Industri – www.di.se 2006-11-19, kl 13:30 
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Småsparare saknar ofta djupare kunskaper om hur warranter prissätts. Detta medför att dessa 
investerare riskerar att köpa en warrant som har ett för högt pris mätt i den implicita 
volatilitet17. En stark kritik som uttalats är hur själva prissättningen på en warrant sker. Detta 
eftersom prissättningen sker subjektivt, vilket innebär det är market makern, dvs emittenterna 
själva som ställer köp och säljkurser på sina warranter. Detta medför att en investerare är 
väldigt beroende av att market makern alltid sätter ett marknadsmässigt pris. Värdet på en 
warrant sätts främst utifrån tre faktorer; den underliggande varans värde, kvarvarande löptid, 
samt den implicita volatiliteten. Det är den implicita volatiliteten som har störst betydelse av 
dessa. Detta beror på att denna tar den underliggande varans förväntade framtida svängningar 
i beaktning. Den implicita volatiliteten är även den enda faktorn som är subjektiv, dvs det är 
emittenterna själva som kan påverkar den.18  
 
Som det ser ut idag finns det totalt åtta emittenter på den svenska marknaden och dessa är19: 
 

Emittenter   
ABN AMRO Bank   

Commerzbank   
UBS Warburg   

Carnegie   
Svenska Handelsbanken   

Nordea Securities   
Sosiete Generale   

Swedbank   
                     Tabell 1: Emittenterna på den svenska marknaden 
 
Dessa åtta emittenter har två marknadsplatser där handel med warranter kan ske. Dessa är 
OMX och NDX (Nordic Derivatives Exchange).20  
 
Huruvida emittenterna använder sig av den implicita volatilitet som strategi eller ej när det 
gäller prissättningen finns det begränsad forskning på trots att det finns mycket kritik på detta 
område. Det skulle kunna vara intressant för småspararna att veta om emittenterna har någon 
strategi när det gäller prissättningen av warranterna. Vilket i sin tur kan hjälpa dem att utreda 
vilka emittenter som har dyra respektive billiga warranter. 
 
Med denna problembakgrund utredd leder den oss till vår problemformulering.  
 

1.2 Problemformulering 
Är det möjligt att urskilja olika prissättningsstrategier hos emittenterna när det gäller den 
implicita volatiliteten? 
 

                                                 
17 D’Agostino, s. 14 
18 Ibid, s. 2-4 
19 Derivatinfo – www.derivatinfo.com 2008-04-28, kl 19:00 
20 Siljeström, s. 14-15 
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1.3 Syfte 
Vårt huvudsyfte med studien är att i första hand se om vi kan urskilja om emittenterna på den 
svenska marknaden har olika prissättningsstrategi när det gäller den implicita volatiliteten på 
warranter.  
 
Delsyftet med studien är att genom en hypotes klargöra om emittenterna har olika implicit 
volatilitet. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi valt att enbart använda oss av köpwarranter eftersom det är dessa som det handlas flitigast 
med på den svenska marknaden21. Vi har även valt att begränsa oss till att enbart undersöka 
warranter som är av typen plain vanilla eftersom dessa är vanligast och de är enklast att 
värdera då de inte har några speciella villkor.  
 

1.6 Disposition 
Vi har i vår uppsats valt att lägga teorin före metoden eftersom vi anser att teorin behövs först 
för att få en förståelse för ämnet vi har skrivit om innan metoden presenteras. Vi har även valt 
att presentera all vår metod i ett kapitel eftersom vi anser att detta ger ett mer samlat intryck.  
 

                                                 
21 Karin Grundberg, Dagens Industri – www.di.se 2008-02-22, kl 15:00 
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2. En introduktion till warranter 

 
uvudsyftet med detta kapitel är att ge en ökad förståelse för hur warranter fungerar. Vi 
tar här upp generellt om warranter, emittenterna, investeraren samt värderingen av 

warranter. 
 

2.1 Warranter  
En warrant är ett finansiellt instrument. För att definiera en warrant används samma princip 
som för optioner, eftersom warranten följer en underliggande vara på ett liknande sätt. En 
köpwarrant innebär att: 
 
En investerare köper en warrant och tar genom den möjligheten till att under en viss period 
köpa den underliggande varan till ett förutbestämt pris, medan säljaren förbinder sig att sälja 
denna vara till investeraren till det förutbestämda priset22.  
 
Den underliggande varan för en warrant kan vara aktier, aktiekorg, aktiefonder, index, råvaror 
och valutor23. När det gäller warranter med aktier som underliggande vara finns det egentligen 
två olika finansiella instrument, som båda kallas för warranter: 
 

• Det första (traditionella warranter) innebär att ett företag ger ut en warrant på sin egen 
aktie, vilken köparen av warranten sedan kan använda för att köpa den underliggande 
aktien. Det vill säga det är en typ av teckningsoption. 24 

 
• Det andra instrumentet (warranter) är ett oberoende derivat som ges ut av banker och 

fonkommisionärer och handlas på marknadsplatser. I det här fallet är inte utfärdaren 
densamma som den som kan emittera nya aktier25 och när investeraren ska lösa in 
warranter sker detta i stället mot kontantavräkning på slutdagen26. Denna typ av 
warranter ingår i optionsklassen icke standardiserade optioner27. Vi kommer 
fortsättningsvis att referera till denna definiton när vi talar om warranter. 

 
Även om warranter inte är standardiserade går den teoretiska värdering att göra på samma vis 
som med optioner28. Till skillnad från standardiserade optioner är det en market maker som 
ställer köp och säljkurser på en warrant. Ofta är det emittenten som också är market maker.29 
 
Som sagt är warranter väldigt lika optioner, men det finns skillnader. En är att warranter har 
längre löptid30. Löptiden för en warrant är vanligtvis 6 till 24 månader31, medan löptiden för 
en option vanligtvis är 6 månader32.  

                                                 
22 Tjeder, Optionshandboken, s. 16-17 
23 Hansson, s.  147 
24 Koorts,et al., s. 31 
25 Ibid., s. 31 
26 D’Agostino, s. 4 
27 Hansson, s. 121 
28 Siljeström, s. 36 
29 Ibid., s. 17 
30 Tjeder, s. 24 
31 Hansson, s. 147 
32 Tjeder, s. 27 

H 
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Ytterligare en skillnad är den så kallade multiplikatorn, denna anger hur stor del av en aktie 
som varje warrant kontrolerar. När det gäller optioner är de hur många aktier en option 
kontrollerar, detta eftersom standardiserade optioner har en multiplikator på 100 medan 
warranter har till exempel 0,1. Detta gör att det krävs en mindre kapitalinsats för att handla 
med warranter.33 
 
Det finns numera ett antal olika varianter på köp och sälj warranter. Den vanligaste av dessa 
är plain vanilla (88,75 % av marknaden 200734) och det är den som är mest lik en option. 
Sedan finns det turbowarranter, dessa påverkas inte av den implicita volatiliteten. Det 
speciella med en turbowarrant är att den har en knock-out nivå, vid vilken den blir värdelös.35 
Den tredje typen av warranter kallas för exotiska warranter, vilka innebär att det är en warrant 
med ett annat specifikt villkor, som tex att investeraren kan skifta lösenpriset allt eftersom 
tiden går.36 
 

2.1.1 Historia och nutid 

Det var under 1995 som den första warranten introducerades på stockholmsbörsen av UBS 
Warburg, men handeln med warranter hade vid den tiden redan pågått i bland annat Schweiz 
under 10 år. UBS Warburg var länge ensamma på warrantmarknaden i Sverige och till en 
början skedde bara handel med köpwarranter och det var få aktier som användes som 
underliggande vara. Men när marknadsföringen för warranter ökade och det skrevs en serie 
artiklar började investerarna så småningom att få upp ögonen för warranterna som ett 
finansiellt instrument som kunde passa i deras portfölj.37 Under 2007 omsatte warranter 
omkring 15 954 miljoner kronor på den svenska marknaden38. Historiskt sett har 
omsättningen sett ut enligt följande sedan introduktionen 199539: 
 

 
Diagram 2: Omsättning (Mkr) 1995 - 2007 

                                                 
33 Siljeström, s. 82 
34 OMX - www.omxgroup.com 080307 kl 13:00 
35 D’Agostino, s. 3 
36 NDX - www.ndx.se 080223 kl 09:30 
37 Siljeström, s. 14-15 
38 NDX - www.ndx.se 080518 19:00, OMX - www.omxgroup.com 080307 kl 13:00 
39 NDX - www.ndx.se 080518 19:00, OMX - www.omxgroup.com 080307 kl 13:00, Siljeström, s. 16 
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2.1.2 Hur löser investeraren en warrant? 

Sista dagen för att handla en warrant är oftast ett par dagar före lösendagen40. Det går sedan 
att lösa in en warrant på två olika sätt, investeraren får antingen den underliggande varan eller 
så sker det med hjälp av kontantavräkning, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet. 
Givetvis måste investeraren betala lösenpriset i de båda fallen.41 
 
När det gäller värdet på warranten vid lösendagen finns det olika sätt att räkna ut detta. 
Antingen används slutdagens kurs för den underliggande aktien, men detta kan vara riskabelt 
om aktien går ner just denna dag. Det går även att använda sig av ett genomsnitt av den 
underliggande aktien från den sista veckan, eller de sista dagarna och detta brukar kallas för 
asiatperiod.42 
 

2.1.3 Inte ett nollsummespel 

Det finns de som anser att warrantmarknaden är ett nollsummespel. I verkligheten är det så att 
market makern säljer en övervärderad warrant och hedgar den. Detta medan en investerare 
med en annan tro på framtiden köper warranten och kan på så sätt ta hem en vinst om han har 
rätt framtidstro. Market makern kan alltid ta hem en säker vinst. Det betyder alltså att 
warrantmarknaden inte är ett nollsummespel tack vare de olika uppfattningarna som 
investeraren och market makern har om framtiden. Warranter är också ett bra sätt att sprida 
sina risker.43 
 

2.1.4 Kortnamn för warranter 

Warranter har kortnamn som exempelvis AZN7B500SHB. De olika beteckningarna i namnet 
står för: 
 
AZN Förkortningen av den underliggande aktien, i vårt exempel Astra Zenica. 
 
7B Det år och den månad som warranten kommer att förfalla, i vårt exempel i 

februari 2007. 
 
500 Lösenpriset. 
 
SHB Den emittent som ger ut warranten, i det här fallet Handelsbanken.44 
 

                                                 
40 Siljeström, s. 49 
41 Ibid., s. 100 
42 Ibid., s. 102 
43 Ibid.,  s. 88-89 
44 D’Agostino, s. 5 
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2.2 Emittenter 
De som utfärdar warranter är banker och fondkommissionärer45. En utfärdare måste ha ett 
stort kapital och erfarenhet för att kunna ta sig in på marknaden. Till skillnad från 
standardiserade optioner är det hårdare krav på den som vill utfärda warranter. Det är också 
det här som är grunden till affärsiden för utfärdaren. Eftersom emittenten är ensam utfärdare 
av warranten kan de säljas till ett högre pris än standardiserade optioner. Men även om de är 
dyrare har de en fördel i att de är mycket likvida tack vare market makern.46 
 
En emittent ger inte ut en warrant för att denne tror att den underliggande varan inte kommer 
att nå till lösenpriset. Emittenten tjänar sina pengar genom arbitrage. Denna vinst får de 
genom att försöka förutse volatiliteten på den underliggande aktien. För emittentens del spelar 
det dock inte speciellt stor roll åt vilket håll rörelsen sker (pga hedging), dock kan det tänkas 
att de föredrar att den stiger för att de ska få nöjda kunder. Detta betyder att de inte spelar 
någon roll för emittenten om warranten är ”in the money” eller ”out of the money” på 
lösendagen47. 
 
I och med att en emittent kan hedga sin position är dennes förhoppning att kunna ta tillvara 
den del som utgör skillnaden mellan priset och det teoretiska värdet.48 I och med 
emittenternas hedging gör detta att deras vinst inte beror på åt vilket håll den underliggande 
aktien rör sig. De hedgar oftast på ett av de följande sätten49: 
 

• Genom att öka sin långa position i den underliggande aktien (för köpwarranter) 
• Köpa liknande derivat på derivatmarknaden 
• Köpa over-the-counter (OTC) optioner. 

 
Det finns inget krav på att emittenten ska inneha de aktier som är underliggande till 
warranten. Men om de äger de underliggande aktierna blir det en så kallad covered warrant.50  
 

2.2.1 De svenska emittenterna 

På den svenska marknaden finns det idag 8 emittenter och dessa är51: 
 

Emittent       Förkortning 
ABN AMRO Bank       ABE/ABN 

Commerzbank       CBK 
UBS Warburg       UBS 

Carnegie       CAR/CARI 
Handelsbanken       SHB 

Nordea Securities       NDS/NORB 
Sosiete Generale       SGA/SGP 

Swedbank       SWED 
Tabell 2: De svenska emittenterna 

                                                 
45 Tjeder, s. 24 
46 Siljeström, s. 17-18 
47 Ibid., s. 19-20 
48 Ibid., s. 88 
49 Koorts et al., s. 35 
50 Siljeström,s. 96 
51 Derivatinfo - www.derivatinfo.com 080228 kl 19:00 
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2.2.4 Market maker 

Det är oftast emittenten som också är market maker52. Warrantmarknaden saknar kontinuerlig 
likviditet eftersom warranter till skillnad från optioner inte har några självreglerande 
mekanismer för prissättningen. På grund av det sker handeln genom så kallade market makers 
som ställer sälj och köpkurser, det är därför viktigt att dessa är marknadsmässigt ställda.53  
 
När en market maker följer den underliggande varan är det inte bara aktiens pris som de tittar 
på utan även andra faktorer. En metod som används av market makers för att sätta köp och 
säljpriser är att ta den underliggande varans medel på dess köp och säljpris samt lägga till 
önskad volatilitet. Det uträknade priset som de får fram används sedan som referens där 
market makern håller köppriset över detta pris respektive säljpriset under det uträknade 
priset.54 
 

2.2.2 Regelverk 

När det gäller regleringen av warranter finns det olika lagar, samt regler från 
finansinspektionen och marknadsplatserna. 
 
En warrant måste inte noteras på en börs eller auktoriserad marknadsplats enligt 
lagstiftningen, dock väljer de flesta att göra detta55. Emittenterna är däremot skyldiga att 
upprätta så kallade prospekt56 och lämna in dessa för registrering till Finansinspektionen 
enligt lag. Erbjudandet från emittenten ska vara på minst 300 000kr och rikta sig till en öppen 
krets. Men det finns sedan inte fler regler för innehållet av prospekten, de närmare riktlinjerna 
handlar om offentliggörandet av prospekten vilka finansinspektionen ställer upp.57 
 
Det är finansinspektionen som är tillsyns- och registreringsmyndighet för warranter. 
Finansinspektionen kräver att emittenten ska ta med så kallade ”Särskild uppgift” i prospektet 
vilket säger att Finansinspektionen inte svarar för den information som finns i prospektet58. 
 
Även om det inte finns några regler för vad ett prospekt ska innehålla skiljer sig innehållet i 
stort sett inte åt mellan emittenterna. Dessa har själva utvecklat en typ av standardisering för 
vad prospektet ska innehålla, men det betyder inte att villkoren i prospekten är 
standardiserade, varje emittent sätter sina personliga villkor.59 
 
Utöver de lagar som finns och de regler som Finansinspektionen ställer har den Nordiska 
Börsen ställt upp en del regler för att emittenterna ska få registera sig där. En av dessa är att 
de ska åta sig att agera market maker för de warranter som de ska ge ut. Det är också viktigt 
att det tydligt framgår i prospektet hur warranten ska avvecklas på lösendagen. Sedan finns 
det ett speciellt ”Ramavtal” som reglerar emittenternas informationsplikt till Nordiska 
Börsen.60 
 

                                                 
52 Siljeström, s. 17 
53 D’Agostino, s. 2 
54 Koorts et al., s. 32 
55 Siljeström, s. 94 
56 Se 2.2.3 för beskrivning 
57 Siljeström, s. 96-98 
58 Ibid., s. 98 
59 Ibid., s. 99 
60 OMX - www.omxnordicexchange.com 080518 21:00 
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2.2.3 Prospekt 

Warranter klassas inte som standardiserade optioner, detta innebär att de inte har några 
standardiserade villkor utan villkoren för warranterna sätts av emittenterna i deras så kallade 
prospekt.61 Emittenten har först ett grundprospekt som gäller för alla warranter som denna ger 
ut, men sedan kan olika warranter utgivna av samma emittent ha olika villkor, dessa ges i det 
specifika prospektet för just den warranten62. Emittenten är skyldig att upprätta och registrera 
prospekt. Prospektet ska sedan lämnas in med ansökan om registrering till 
Finansinspektionen. Prospektskyldigheten blir således när en emittent riktar ett erbjudande om 
att teckna warranter till allmänheten och när emittenten noterar sina warranter på börsen.63 
 
I prospektet anger emittenten vilken formel som används för att räkna ut den implicita 
volatiliteten, det måste också framgå vilka antaganden som är satta för att räkna ut den 
implicita volatiliteten64. Det framgår vanligtvis av prospektet hur warranten påverkas vid 
olika företagshändelser så som split, fondemission, nyemission, fussion, vilket är viktigt för 
investeraren att veta för att kunna värdera warranten65. 
 
Det är viktigt för investeraren att gå igenom villkoren i prospekten för de olika emittenterna. 
Det är med dessa vilkor som de olika emittenterna konkurrerar med varandra och de är därför 
viktiga för investeraren för att hitta den mest lönsamma warranten.66 
 

2.3 Investerare 
Det är oftast privatpersoner som investerar i warrantereftersom det inte krävs speciellt stort 
kapital för att få en position med warranter67. Detta innebär att även mindre investerare kan 
skaffa sig många warranter i sin portfölj. Varför inte större investerare använder sig av 
warranter beror på att de är dyrare i förhållande till andra liknande instrument som optioner.68  
 
Warranter kontrollerar indirekt mycket mer än själva premien. Detta gör att investeraren får 
indirekt kontroll över fler aktier än om han skulle använt samma summa pengar och direkt 
köpt aktien69. Det som gör att investeraren vill använda sig av warranter är till stor del på 
grund av hävstångseffekten som uppstår70.  
 

2.3.1 Marknadsplatser 

Investerarna har idag två marknadsplatser i Sverige, OMX och NDX. NDX som står för 
Nordic Derivatives Exchange och är en del av Nordic Growth Market. Under 2007 var 
omsättningen på OMX 7 977 miljoner kronor71 och på NDX var den 8 310 miljoner kronor72. 

                                                 
61 Siljeström, s. 95 
62 Tjeder, s. 24 
63 Siljeström, s.96-97 
64 D’Agostino, s. 10 
65 Siljeström, s. 101 
66 Ibid s. 99 
67 Ibid, s. 18-19 
68 Koorts et al., s. 31-32 
69 Siljeström, s. 15 
70 D’Agostino, s. 4 
71 OMX - www.omxgroup.com 080307 kl 13:00 
72 NDX - www.ndx.se 080518 19:00 
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2.4 De faktorer som påverkar warrantens värde  
Det finns fem faktorer som påverkar en warrants värde, och dessa är73: 
 

1. Den underliggande aktiens börskurs 
2. Lösenpris 
3. Löptid 
4. Räntan och eventuella utdelningar under löptiden 
5. Volatiliteten 

 
Här nedan kommer en närmare beskrivning av de fyra första faktorerna, i nästa avsnitt 
kommer vi gå lite djupare in på den femte, Volatiliteten. 
 

2.4.1 Den underliggande aktiens börskurs 

Desto högre aktien ligger, desto mer kommer warranten att vara värd eftersom det är större 
chans att den kommer vara in-the-money på lösendagen.74 Riskparametern för denna faktor 
kallas för delta och är den viktigaste riskparametern när det gäller handel med warranter, det 
är måttet på risk mot prisförrändringar. Anledningen till varför en del investeringar inte rör på 
sig trots att den underliggande aktien gör det kan i många fall bero på delta. Det vill säga, om 
warranten har ett delta på 50 kommer warranten att förändras med 50 öre för varje krona som 
den underliggande akten förändras med.75  
  
Dock är delta inget som är konstant eftersom den förändras när den underliggande varans pris 
ändras. Detta innebär att det även behövs ett mått på hur delta rör sig och denna riskparameter 
kallas för gamma. 76 
 

2.4.2 Lösenpris 

Desto lägre lösenpriset för en köpwarrant är, desto dyrare kommer denna att bli. Det beror på 
att det finns större chans att komma upp till lösenpriset.77 
 

2.4.3 Löptiden 

Löptiden påverkar warrantens pris genom att desto längre det är kvar till lösendagen, ju större 
chans är det att komma upp i lösenpriset.78 Warrantens värde minskar när det närmar sig 
lösendagen, förutsatt att allt annat är lika79. Denna värdeminskning har en riskparameter som 
heter theta. 80 
 

                                                 
73 Tjeder, s. 82 
74 Ibid, s. 78-82 
75 Siljeström, s. 76-77 
76 Ibid, s.78-79 
77 Tjeder, s. 78-82 
78 Ibid, s. 78-82 
79 D’Agostino, s. 5 
80 Siljeström, s. 80 
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2.4.4 Räntan och eventuella utdelningar under löptiden 

En utdelning påverkar en köpwarrant negativt. Eftersom warranter vanligtvis har en lång 
löptid är de extra känsliga för fluktuationer i räntan. Ju högre räntan är desto mer attraktivt är 
det att ha pengarna på banken eller i räntebärande papper. En ökad ränta ger ett ökat värde på 
köpwarranter.81 
 
Exponeringen mot ränteförändringen kallas för rho och anges som förändringen på warrantens 
pris vid en procents förändring av räntan. Denna riskparameter är extra viktig när det handlar 
om warranter eftersom de normalt sett har en lång löptid och är därmed känsligare för 
förändringar än optioner82. 
 
De två första faktorerna påverkar realvärdet av warranten, medan faktorerna 3, 4 och 5 
påverkar tidsvärdet. Det är inga problem att fastställa de fyra första faktorerna, det är däremot 
svårare med volatilitet som kommer att presenteras här nedan.83 
 

2.5 Volatilitet 
Volatiliteten kan sägas vara ett mått på osäkerheten i avkastningen som en viss investering 
kommer att ge.84 Svängningarna i den underliggande aktien kallas för volatilitet och om 
investeraren förväntar sig en hög volatilitet är han förmodligen villig att betala mer eftersom 
det är större chans att warranten kommer upp till lösenpriset85. Är volatiliteten hög innebär 
detta att investeraren får betala mer för warranten86. Riskparametern för volatiliteten kallas för 
vega87. 
 
Det finns generellt två sätt att räkna fram den framtida volatiliteten. Det första är att använda 
sig av den historiska volatiliteten och sedan göra antagandet att volatiliteten kommer att 
fortsätta hålla sig på samma nivåer. Men metoden att använda sig av historisk volatilitet kan 
ifrågasättas eftersom den egentligen inte innehåller någon information om framtiden. Det 
finns även ett annat sätt att räkna fram den framtida volatiliteten genom den implicita 
volatiliteten. Den implicita volatiliteten ses som en bättre estimator av volatiliteten eftersom 
den grundas på marknadens tro om den framtida volatiliteten och den är i och med det en 
bättre informationskälla.88 
 

2.5.1 Implicit volatilitet 

Marknadens förväntningar på volatiliteten under en kommande period kallas för implicita 
volatiliteten. Det vill säga det är den volatilitet som gör att marknadspriset överrenstämmer 
med det teoretiska priset.89 Den implicita volatiliteten kan räknas fram genom att använda 
Black & Scholes formel90 91. 
                                                 
81 D’Agostino, s. 5 
82 Siljeström,s. 80-81 
83 Tjeder, s. 78-82 
84 Koorts et al., s. 32 
85  Tjeder, s. 80 
86 Siljeström, s. 60 
87 Siljeström, s. 79 
88 Koorts et al.,s. 32-33 
89 Tjeder, s. 85 
90 Se avsnitt 2.6 för definition. 
91 Tjeder, s. 82 
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Market makern sätter indirekt den implicita volatiliteten för warranten i och med de köp och 
säljkurser som han ställer. Desto högre volatilitet som market makern sätter, desto dyrare blir 
warranten. Detta gör att market makerns tro om volatiliteten kan skilja sig från investeraren 
och det är det som gör att invsteraren kan tycka att han köper en billig warrant.92 
 
Som tidigare sagts är den implicita volatiliteten en indikator på den troliga rörelsen i den 
underliggande aktiens pris i framtiden93. Om den implicita volatiliteten är lägre än den 
historiska betyder detta att marknaden tror att aktien kommer att röra sig mindre under den 
kommande perioden än vad den har gjort den senaste perioden94. Det är denna faktor som kan 
göra att även om den underliggande varan ökar i värde, kan warranten minska. Detta beror på 
att den förväntade volatiliteten i den underliggande aktien kan sjunka, vilket gör att 
efterfrågan på warranterna minskar vilket i sin tur gör att warranten minskar i värde.95 
 
Den implicita volatiliteten kan användas för att se om en warrant är dyr eller billig, detta 
eftersom prissättningen på warranter sker subjektivt. Eftersom den implicita volatiliteten är 
det enda som market makern kan påverka i prissättningen innebär det att investeraren indirekt 
köper en volatilitet. Detta medför att om investeraren jämför sin framtidstro om volatiliteten 
med den implicita volatiliteten på warranten kan han avgöra om han anser att warranten är dyr 
eller billig. Genom detta går det även att jämföra warranter med olika lösenpriser och/eller 
med olika löptid.96 
 
Dock har det visat sig att den implicita volatiliteten för warranter i många fall är en dålig 
estimation av volatiliteten. Det beror delvis på det sätt som den beräknas på och det faktum att 
den är subjektiv.97 
 

2.6 Black and Scholes (B&S) 
I Fischer Blacks artikel ”How we came up with the option formula” skriver han att de ville ta 
fram en formel som kunde tala om hur en köpoption beror av den underliggande varans pris, 
volatiliteten på aktien, lösenpriset, löptiden och räntan. Den formeln skulle sedan säga hur en 
investerare skulle kunna hedga sin position på marknaden genom långa och korta kontrakt av 
optioner och aktier.98 
 
När B&S formel används för att räkna ut volatiliteten på en option fås en bild av vad 
marknaden förväntar sig för volatilitet. När formeln istället appliceras på warranter är det en 
annan sak eftersom de handlas med market makers som kontrollerar köp och sälj priserna. Om 
B&S formel används för att räkna ut en warrants pris är det i volatiliteten som prisskillnaden 
kommer att märkas eftersom det är den enda okända faktorn i ekvationen99. 
 

                                                 
92 Siljeström, s. 65 
93 Koorts et al., s. 31 
94 Tjeder, s. 81-82 
95 D’Agostino, s. 12 
96 Tjeder,  s. 83 
97 Koorts et al., s. 33 
98 Black, Fischer. How we came up with the option formula. Journal of Portfolio Management, 1989, s. 4 
99 Koorts et al., s. 32 
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Det går inte att skriva om formeln så att volatiliteten blir en funktion av de andra faktorerna 
utan värdet måste prövas fram.100 B&S formel används främst för att beräkna värdet på 
europeiska köp och sälj warranter den använder fem faktorer för att räkna ut värdet. Dessa 
faktorer är: 
 

• Tiden som är kvar till lösendagen 
• Det nuvarande priset på den underliggande aktien 
• Den risk fria räntan 
• Lösenpriset på warranten 
• Volatiliteten på den underliggande aktien 

 
Det värde som fås ut av denna beräkning brukar kallas för warrantens marknadsvärde.101 
 
Black and Scholes formel är uppbyggd enligt följande: 
 

w = x N(d1) – ce-rt* N(d2) 
 
De olika tecknen i formeln står för följande. 
 
  w  =  värdet på en köpwarrant. 
  x  =  det nuvarande priset på den underliggande aktien 
  c  =  lösenpridet på warranten 
  r  =  riskfria räntan 
  t*  =  duration 
  σ2  =  variansen för aktiens avkastning 
  σ  =  volatiliteten 
 N(d)  =  Värdet av den akumulerade normal densitetsfunktionen 
 

d 1 =  ln(x/c) + (r+1/2σ2) t* 
         σ √t* 

 
d2 = d1 - σ √t* 

 
Alla fyra emittenter som vi har undersökt använder sig av B&S modell för att värdera sina 
warranter102 

                                                 
100 Ibid, s. 33 
101 Chriss, Black-Scholes and Beyond – option pricing model, 1997, s. 140 
102 Handelsbanken - www.handelbanken.se 080315 kl 09:00, s. 41, Nordea - www.nordea.se 080315 kl:09:00,  
      s.24, Carnegie - www.carnegie.se 080315 kl: 09:30,  
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3. Forskning om warranter och optioner 
 

i kommer här att presentera forskning på området warranter och optioner. De två första 
delarna handlar om den forskning som finns på warranter och traditionella warranter, 

sedan kommer ett avsnitt om den implicita volatilitet. 
 

3.1 Forskningsområden 
Det har forskats en hel del om warranter, dock är det mest traditionella waranter som 
behandlats. Vi har här valt att ta med vad som sägs generellt om forskningen på området. Det 
är främst inom fem områden som det har forskats kring. 
 
Ett av områdena behandlar hur en warrant påverkar den underliggande varan, det vill säga 
aktien. Där har det forskats kring om den underliggande aktien stiger eller sjunker i värde när 
en warrant introduceras på marknaden, både vid introduktionen och tiden där runt omkring. 
Denna typ av undersökningar har gjorts både på warranter och traditionella warranter.103 
 
Ett annat område som det har forskats kring är om warranter ska ingå i SEO:s (seasoned 
equity offerings) och IPO:s (initial public offerings). Där undersöks främst vilka signaler 
företaget skickar ut om de väljer att använda warranter eller om det överhuvudtaget går att 
utläsa något om företagets ekonomi. Denna typ av undersökningar sker bara på traditionella 
warranter.104 
 
Ett tredje område som det har forskats en del kring är om warranter är överprissatta i 
förhållande till optioner. Där forskas det främst på långa optioner som är väldigt lika 
warranter.105 
 
När det gäller de traditionella warranterna forskas det även kring hur utspädningseffekten 
påverkar värderingen av en warrant. Det vill säga när en warrant löses in kommer det att finns 
fler aktier i företaget än vad det fanns tidigare och hur detta påverkar warranternas värdering 
eller om det överhuvutaget påverkar värderingen. Detta går som sagt bara att titta på när det 
gäller traditionella warranter eftersom warranter inte kan påverka den underliggande aktien på 
det viset. 106 
 
Det forskas även mycket om olika värderingsmodeller och prissättning av framför allt 
traditionella warranter. B&S är den mest använda modellen, men det forskas även en del på 
andra modeller. Där undersöks främst skillnader mellan olika modeller.107 
 

                                                 
103 Aitken. et al., s. 127-144. 
104 Garner, et al., s. 217-233 
105 Veld, et al., s. 1125-1146 
106 Sidenius, et al.., s. 77-80 
107 Hauser, et al., s. 55-61 

V 
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3.2 Warranter 
Enligt Koorts och Smit är det viktigt för investeraren som ska börja handla med warranter att 
tänka på vilken emittent de väljer. Detta på grund av att emittenterna har olika 
prissättningsstrategier när de ger ut warranter. Det viktigaste att ha i åtanke är den implicita 
volatiliteten.108 De har konstaterat i sin undersökning av olika emittenter att även om 
warranten har samma lösenpris och underliggande faktorer skiljer sig marknadens implicita 
volatilitet. I deras undersökning skilde det upp till 10% mellan de olika emittenternas 
implicita volatilitet. De kom genom sin undersökning fram till att 76,5% av skillnaden i 
avkastningen kunde förklaras med den implicita volatiliteten.109 
 
Koorts och Smit har i sin undersökning kommit fram till att emittenterna kan använda sig av 
två olika prissättningsstrategier. Den första är en lågkostnadsstrategi, vilken innebär att de 
håller en låg implicit volatilitet vilket ger billiga warranter men att den kan fluktuera mycket 
över tiden. Den andra strategin är en differentieringsstrategi vilken innebär att emitenterna 
låter den implicita volatiliteten följa den underliggande aktien mer noggrant. I denna strategi 
använder emittenterna sig också av starkare marknadsföring samt fördelaktiga villkor som till 
exempel konstant implicit volatilitet.110 
  
De har kommit fram till att det finns ett samband mellan en högre avkastning och att köpa 
warranter med låg implicit volatilitet. Detta eftersom det är svårt för en market maker att ta 
ner en implicit volatilitet som redan är låg. 111 
 
D’Agostino kommer i sin forskningsrapport fram till att förklaringen till varför två warranter 
som kan tyckas vara lika kan ha olika priser. Denna förklaring ligger i: 
 

• Implicit volatilitet  
• Delta  
• Vega  

 
Det är dessa tre faktorer som påverkar emittentens tro om den framtida volatiliteten. De två 
senare (delta och vega) påverkar inte priset direkt, men de är riskparametrar som påverkar 
prissättningen.112 
 

3.3 Implicit volatilitet 
I Yu Chuan Huang och Shing Chun Chens artikel om warranter har de gjort en jämförelse av 
olika metoder för att ta fram volatiliteten. De har gjort undersökningen på den Taiwanesiska 
marknaden och de har använt implicit volatilitet och tidseriemodeller. 113 De kommer fram till 
att den implicita volatiliteten är det bästa sättet att förutse framtida volatilitet och att den 
historiska volatiliteten är den sämsta av tidsserie alternativen114. Det var också förväntat att 
implicit volatilitet skulle vara en bättre estimator än tidsseriemodeller eftersom dessa helt 
utgår från tidigare data115. 

                                                 
108 Koorts et al., s. 31 
109 Ibid., s. 34 
110 Ibid., s. 36 
111 Ibid., s. 36-37 
112 D’Agostino, s. 13 
113 Yu Chuan Huang. Shing Chun Chens. Warrants pricing: Stochastic volatility vs. Black–Scholes. Pacific- 
      Basin Finance Journal, 2002, s. 397-398. 
114 Ibid., s. 408. 
115 Ibid, s. 405 
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Charles J. Corrado och Thomas W. Miller Jr. har gjort en undersökning på S&P 500 index116. 
De har där hittat en positiv korrelation mellan förväntad och realiserad avkastning när implicit 
volatilitet används i uträkningarna, men ingen korrelation när den historiska volatiliteten 
användes.117 Detta är ännu ett bevis på att implicit volatilitet är en bättre estimator för den 
framtida volatiliteten. 
 
Däremot finner Owain Ap Gwilym och Mike Buckle i sin undersökning från Storbrittanien att 
implicit volatilitet är underordnad historisk volatilitet när det kommer till hur rätt 
förutsägelserna är. Men att den implicita volatiliteten innehåller mer information än den 
historiska volatiliteten.118  
 

                                                 
116 Corrado, Charles J. Miller, Thomas W. Estimating expected excess returns using historical and option-    
      implied volatility. Journal of Financial Research, 2006, s. 96 
117 Ibid., s. 110 
118  Owain, Ap Gwilym. Mike, Buckle. Volatility forecasting in the framework of the option expiry cycle.  
      European Journal of Finance, 1999, s. 91-92 
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4. Metod  
 

etta kapitel ger en beskrivning av hur vi gått till väga vid genomförandet av studien. Vi 
vill med detta ge en ökad förståelse för att lättare kunna granska studien kritiskt.  

 

4.1 Perspektiv 
När en forskare vill studera ett fenomen är det alltid viktigt att studera det utifrån ett valt 
perspektiv. Detta perspektiv påverkar vilket problem som ska urskiljas.119 För 
problemområdet warranter finns det två perspektiv vi skulle kunna utgå ifrån, emittenternas 
och investerarnas perspektiv. Med utgångspunkt från den problembakgrund vi har i studien 
finner vi det mest intressant att utgå ifrån småspararnas synvinkel. Motiveringen till valet av 
denna utgångspunkt är att vi finner det mest intressant och att det är småspararna som handlar 
flitigast med warranter. Med detta val vill vi kunna tillföra småspararna information som 
möjligen kan påverka valet av emittent. 
 

4.2 Kunskapssyn 
Det finns två olika huvudinriktningar inom vetenskapen när det gäller kunskapssyn, den 
positivistiska inriktningen och den hermeneutiska inriktningen120. En positivisk forskare har 
för avsikt att hitta ett kausalsamband med hjälp av hypoteser mellan olika mätbara fenomen 
och förklara dessa121. Detta i motsats till en hermeneutisk forskare som ämnar hitta en 
förståelse för fenomenet122.  
 
I vår studie avser vi att med hjälp av insamlad data på den implicita volatiliteten hos olika 
warranter kunna genomföra en undersökning där vi jämför olika emittenter. Den insamlade 
datan kommer endast att bestå av hårdddata, dvs enbart siffror. Utifrån dessa hårddata 
kommer vi att sträva efter att finna en förklaring till ett eventuellt samband vilket gör att vi 
har intagit en positivistisk ståndpunkt. För att kunna säkerställa att det verkligen finns ett 
samband har vi valt att generera en hypotes som ska tydliggöra om detta stämmer. Att göra en 
hypotesprövande undersökning är ännu ett kännetecken på att vi har en positivistisk 
inriktning123.  
 

                                                 
119 Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund:  
     Studentlitteratur, 1999), s. 62 
120 Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber Ekonomi,  
     2001), s. 199 
121 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid  
     samhällsvetenskaplig kunskapsbildnin, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 55 
122 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979), s. 31 
123 Alan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), s. 27 

D 
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4.3 Angreppssätt 
En forskares avsikt med sin undersökning är att närma sig en verklighet för sitt empiriska 
underlag. För att kunna göra detta krävs ett angreppssätt som anger hur forskaren ska närma 
sig denna verklighet. Detta angreppssätt ska relatera till den kunskapssyn och den 
problemformulering som forskaren utgår ifrån.124 För att kunna dra slutsatser om verkligheten 
finns det tre olika angreppssätt att närma sig denna på, den deduktiva, induktiva och den 
hypotetiskt-deduktiva metoden.125 Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri 
och induktion det motsatta. Hypotetiskt-deduktiv har sin utgångspunkt i teorin från vilken 
forskaren sedan genererar hypoteser ifrån126.  
 
Som positivistisk forskare strävar vi efter att finna ett kausalsamband till vårt problemområde. 
För att vi ska ha möjlighet att finna ett samband har vi tagit hjälp av olika teorier för att skapa 
en teoretisk modell. Denna modell har för avsikt att återge vårt problem och beskriva de 
fenomen som ligger i fokus. Efter att vi skapat den teoretiska modellen utformades en hypotes 
för att se om emittenterna har olika prissättningsstrategier.  
 
För att kunna utreda detta samband kommer vi att använda oss av statistiska modeller för att 
kunna se om det finns ett signifikant samband eller ej. På detta sätt kan vi verifiera eller 
falsifiera vår nollhypotes. Vårt problem avspeglar den verklighet som vi sedan vill kunna dra 
slutsatser ifrån.  
 
Av detta resonemang anser vi oss använda ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt.  
 

4.4 Litteraturinsamling 
För att skapa aktualitet i vår problembakgrund valde vi att utgå ifrån bland annat 
Finansinspektionens rapport från år 2006 som behandlar kritiken runt warrantmarknaden och 
dess information till småsparare. För att ytterligare belysa den debatt som pågått de senaste 
åren om warranter valde vi att också använda oss av olika artiklar från dagspress. Dessa 
artiklar är hämtade från internet och kommer från sidorna E24 och Dagens Industri. Vi har 
även i problembakgrunden använt oss av hemsidorna för de två marknadsplatser som 
warranter finns på, OMX och NDX.  
 
Till de teoretiska kapitlen har vi i undersökningen använt oss av ett antal olika vetenskapliga 
artiklar, vilka samtliga kommer från Business Source Premier. Eftersom alla dessa har varit 
granskade anser vi att trovärdigheten i dessa är höga. Dessa artiklar har behandlat områdena: 
warranter, Black & Scholes, implicit volatilitet, samt optioner, vilket också är några av de 
sökord vi använde mest frekvent. De flesta av artiklarna är skrivna under 2000-talet vilket vi 
anser tillföra aktualitet till vår undersökning. En källa som vi har haft stor användning av är 
Jonas Siljeströms warranthandbok. Detta eftersom den boken har beskrivit det grundläggande 
som en investerare behöver veta om warranter. 
 
 
 

                                                 
124 Johansson Lindfors, s. 54-55 
125 Eriksson, et al., s. 200 
126 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 14 
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En artikel som vi har utgått mycket ifrån i vår studie på problemområdet är: “Implied 
volatility and warrant issuing strategies: some evidence from the Johannesburg Stock 
Exchange” skriven av Koorts och Smit 2002. Detta för att den behandlar just det område vi 
har valt att studera. Denna forskning utreder warranter i Sydafrika och vi har valt att applicera 
delar av denna undersökning på den svenska marknaden.  
 

4.5 Källkritik av sekundärkällor 
Vi kommer här att ta upp den kritik som vi har mot de källor vi har använt oss av. Kritiken 
kommer att avse i vilken grad våra källor är tillförlitliga127.  
 
Vid val av material till problembakgrunden anser vi att Finansinspektionens rapport har god 
trovärdighet. Vi grundar detta på att rapporten är utgiven av en myndighet vars jobb är att 
granska den finansiella marknaden128.   
 
Som forskare är vi medvetna om att internetkällor kan vara tvivelaktiga när det kommer till 
pålitlighet och att det kan vara en svår sak att bedöma. Dock har vi ändå valt att ta med några 
sådana i problembakgrunden och introduktionen till warranterna. Vi anser att trovärdigheten i 
dessa är tillräckligt god eftersom dessa internetsidor främst kommer från emittenterna och 
marknadsplatsernas hemsidor.  
 
Den omsättningsstatistik vi fick från OMX:s och NDX:s hemsidor anser vi vara tillförlitliga 
eftersom det är deras uppgift att tillhandahålla sådan information till sina kunder. Vi ser heller 
ingen andledning till att dessa skulle vilja manipulera sin data. 
 
I forskningskapitlet har vi valt att inte använda oss av internetsidor. Vår motivering till detta 
är att det kan vara svårt att bedöma trovärdigheten på dessa. Istället valde vi att återge den 
forskningskapitlet med hjälp av vetenskapliga artiklar. När det gäller de vetenskapliga 
artiklarna som vi har använt oss av anser vi att dessa har en hög trovärdighet. Detta beror på 
att alla artiklarna som vi valde kommer från databasen Business Source Premier samt att alla 
har blivit ”peer reviewed”, dvs vetenskapligt granskade.  
 
Eftersom vi hade svårt att hitta tidigare forskning om vårt specifika problemområde, samt att 
de flesta av artiklarna vi fann behandlade traditionella warranter. Detta medförde att vi valde 
att använda oss av en del artiklar som behandlar optioner. Varför vi valt att ta med dessa är för 
att optioner och warranter är väldigt lika i många avseenden. Vi är medvetna om att dessa inte 
är helt lika varandra och har därför valt att använda oss av dessa artiklar vid några enstaka 
tillfällen där vi har ansett att det passat.  
 
 

                                                 
127 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 62-63 
128 Finansinspektionen – www.fi.se 2008-02-13 kl 14:00 
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4.6 Val av metod  
För en forskare finns det generellt två olika strategier att utgå ifrån när det gäller metodiskt 
angreppssätt i syfte att samla in data. Dessa är den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden.129 Den kvalitativa metoden syftar till största del på att ge forskaren en djupare 
förståelse för sin forskning medan den kvantitativa metoden mer präglas av att ge forskaren 
en förklaring till problemområdet130.  
 
Med anledning av det ämne vi har valt att forska om finner vi det svårt att använda oss av det 
kvalitativa angreppssättet. Detta eftersom vi finner det problematiskt att få tillräcklig access 
av emittenterna för att kunna göra en jämförelse dem emellan och finna ett svar på om de har 
olika prissättningsstrategi när det gäller att sätta den implicita volatiliteten. Vi anser även att 
det är lättare för oss att kunna göra en objektiv analys av vårt insamlade data vid en 
kvantitativ ansats. Syftet med studien är inte att få en förståelse för problemområdet utan att 
försöka förklara det genom att mäta och se om samband finns.  
 
Det problem vi ämnar förklara är om det går att urskilja om emittenterna har olika 
prissättningsstrategier när det gäller den implicita volatiliteten. Den kvantitativa ansatsen 
kännetecknas av att en hypotes härleds från problemet. Till följd av detta har vi valt att 
använda oss av det kvantitativa angreppssättet där vi kommer att försöka verifiera eller 
falsifiera vår hypotes:  

 
H1: Alla emittenter har olika implicit volatilitet. 

 
Ur forskningssynpunkt leder både falsifiering och verifiering till att vi ökar kunskapen inom 
vårt problemområde. För att kunna besvara vår hypotes kommer vi att samla in de hårddata vi 
behöver på den implicita volatiliteten samt sammanställa och jämföra dem emittenterna 
emellan för att försöka urskilja ett samband. Det vi kommer att sträva efter är att se om det går 
att göra några statistiska generaliseringar för att med säkerhet kunna uttala oss om hypotesen 
ska accepteras eller ej för vår urvalsgrupp.  
 
Vi kommer även att behöva använda oss av olika statistiska metoder för att skapa modeller 
och diagram. Detta för att sedan möjliggöra en analys av våra data. Även detta är ett 
kännetecken för den kvantitativa metoden.131 Med hjälp av de statistiska metoderna kommer 
vi att kunna sammanställa och bearbeta all de hårddata som vi kommer att samla in. Vi 
hoppas med hjälp av hypotesen kunna möjliggöra en generalisering132, vilket vi inte tror hade 
varit fullt lika möjligt att göra med en kvalitativ metod. Detta på grund av att vi inte tror att 
emittenterna hade gett oss full access. Vilket leder till slutsatsen att för oss är det mer 
ändamålsenligt att använda oss av det kvantitativa angreppssättet. 
 

                                                 
129 Idar Mange Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
     (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 14 
130 Holme, et al., s. 78 
131 Eva Eggeby, Johan Söderberg, Kvantitativa metoder (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 27 
132 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv: Lorentz Förlag, 2003), s. 55 
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4.7 Sekundäranalys 
När det kommer till insamlandet av de data vi behöver har vi valt att använda oss av 
sekundäranalys. Detta innebär att vi inte själva har skapat informationen utan att någon annan, 
dvs Derivatinfo i vårt fall, tillhandahåller den133. Valet att använda oss av Derivatinfo:s 
hårddata på den implicita volatiliteten beror på att dessa använder sig av samma 
värderingsmodell, dvs Black and Scholes, för att räkna fram den implicita volatiliteten som de 
emittenter vi valt att undersöka. En annan anledning till att vi valde att använda oss av 
sekundärdata istället för att räkna ut den implicita volatiliteten själva för varje warrant, vilket 
hade varit primärdata i sådana fall, är för att vi anser att det skulle ha varit för tidskrävande.  
 

4.7.1 Kritik mot sekundäranalys  

När en forskare använder sig av sekundäranalys är det viktigt att denne förhåller sig kritisk 
och inte blint litar på det tillhandahållna materialet134. Med anledning av att vi vet att 
Derivatinfo använt sig av värderingsmodellen Black and Scholes vid uträkningar för den 
implicita volatiliteten känns det tillförlitligt att använda deras data. Samt har Derivatinfo den 
målsättningen att tillhandahålla grundliga analyser vilket är ännu en anledning till att vi 
känner att dessa värden känns pålitliga. Dock är vi medvetna om att det alltid kan uppstå fel.  
 

4.8 Urvalsmetod 
Tidigare i vår metod har vi förklarat att vi kommer att utgå ifrån Koorts och Smits artikel. 
Dessa forskare har undersökt emittenters värdering av den implicita volatiliteten hos olika 
emittenter på den Sydafrikanska marknaden och funnit att det inte råder effektivitet på denna 
marknad. Koorts och Smith kom fram till att emittenterna satte olika implicita volatiliteter på 
warranter som utåt sett var likvärdiga för investerarna. Forskarna menar att detta påvisar att 
emittenterna har en identifierbar strategi med den implicita volatiliteten för att kunna 
konkurrera med de andra emittenterna. Detta är precis vad vi vill undersöka i vår studie med 
en skillnad att vi kommer att undersöka den svenska marknaden istället, samt att vi har valt att 
generera en hypotes.135 
 
För att detta ska vara möjligt för oss att genomföra har vi till en början behövt tillgång till 
vilka warranter som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Vi började med att leta i 
UB:s databas ”Datastream Advance”. Dock visade det sig att denna databas inte 
tillhandahåller den information som vi behövde. Vi tittade även på OMX136 och NDX (Nordic 
Derivative Exchange)137 hemsida eftersom vi visste att warranter tillhandahålls på dessa 
marknader. Men dessa saknade uträkningar för den implicita volatiliteten. Slutligen tittade vi 
på Derivatinfo’s hemsida som nämndes i D’Agostinos rapport138. Denna sida visade sig ha all 
den information som vi behövde för att kunna genomföra den jämförelse som vi ämnade göra 
i denna studie.  
 

                                                 
133 Svenning, s. 274 
134 Ejvegård, s. 63 
135 Koorts, et al., s. 31 
136 OMX – www.omxgroup.com 2006-11-30, kl 11.00 
137 NDX – www.ndx.se 2006-11-30, kl 11.30 
138 D’Agostino, s. 17 
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För att vi ska kunna göra en jämförelse mellan emittenterna valde vi att först hitta alla 
warranter som fanns tillgängliga på Derivatinfo’ s hemsida139, detta kunde göras under 
hemsidans ”warrantlista”. Med hjälp av de avgränsningar vi valde att göra i inledningskapitlet 
kunde vi få fram sammanlagt 1934 st olika köpwarranter med totalt 36 st olika underliggande 
aktier. I detta urval hade alla samma möjlighet att bli valda, dvs vi började med ett 
sannolikhetsurval140. Det är även dessa warranter som utgör vår urvalsram för vår studie. 
Utifrån dessa valde vi att sätta upp sex olika kriterier för att begränsa vårt dataurval samt för 
att lättare kunna göra en jämförelse mellan olika emittenter. De kriterier som vi utgick från 
vid begränsningen var: 
 

1. Warranterna måste ha samma lösendag (inom tregruppen) 
2. Warranterna måste ha samma lösenpris (inom tregruppen) 
3. Warranterna måste ha samma underliggande aktie (inom tregruppen) 
4. De tre översta kriterierna ska vara uppfyllda samt att warranterna är från minst tre 

olika emittenter (”tregrupper141”) 
5. Warranterna ska ha en tidigast inlösendag på 2007-02-01 
6. Warranterna måste vara Europeisk. 

 
Det tre sista kriterierna skiljer sig från Koorts och Smits undersökning. Vi valde att sätta upp 
det fjärde kriteriet för vi ansåg att om vi jämförde tre olika emittenter på likvärdiga warranter, 
dvs att de tre första kriterierna är uppfyllda, skulle vi lättare ha möjlighet att kunna urskilja 
om det finns olika prissättningsstrategier. Femte kriteriet valde vi för att vi ansåg att 
insamlingsperioden annars skulle bli allt för kort. Sista kriteriet var en förutsättning för att vi 
skulle kunna samla in hårddata från Derivatinfo. Detta för att Black och Scholes modellen 
används på Europeiska warranter. 
 
Med hjälp av de kriterier vi har satt upp har vi utifrån urvalsramen gjort ett icke-
sannolikhetsurval, ett så kallat subjektivt urval142, där vi har fått fram totalt 14 olika 
tregrupper, med totalt 42 olika warranter och fyra olika emittenter. De emittenter som ingår i 
vår undersökning är: Carnegie (CAR), Svenska Handelsbanken (SHB), Commerzbank 
(CBK), Nordea Securities (NDS). Detta är dock inte alla emittenter som finns på den Svenska 
marknaden. Anledningen till att det blev dessa fyra emittenter var att de fanns representerade i 
tregrupperna.    
 
På nästa sida presenteras en sammanställning av de olika warranterna som vi fick fram 
gruppvis utifrån de kriterier som vi ställde upp och som senare kommer att användas vid vår 
undersökning. 

                                                 
139 Derivatinfo – www.derivatinfo.com 2008-04-17, kl 15:30 
140 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 47-49 
141 Egen benämning på grupperna 
142 Eliasson, s. 51 
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Kortnamn Lösenpris Lösendag Emittent Underliggande Typ 

AZN7B500CAR 500 2007-02-16 Carnegie Astra Zeneca Europeisk 
AZN7B500NDS 500 2007-02-16 Nordea Securities Astra Zeneca Europeisk 
AZN7B500SHB 500 2007-02-16 Handelsbanken Astra Zeneca Europeisk 
      
AZN7C500CAR 500 2007-03-16 Carnegie Astra Zeneca Europeisk 
AZN7C500CBK 500 2007-03-16 Commerzbank Astra Zeneca Europeisk 
AZN7C500SHB 500 2007-03-16 Handelsbanken Astra Zeneca Europeisk 
      
BOL7C150CAR 150 2007-03-16 Carnegie Boliden Europeisk 
BOL7C150CBK 150 2007-03-16 Commerzbank Boliden Europeisk 
BOL7C150NDS 150 2007-03-16 Nordea Securities Boliden Europeisk 
      
BOL7C170CAR 170 2007-03-16 Carnegie Boliden Europeisk 
BOL7C170CBK 170 2007-03-16 Commerzbank Boliden Europeisk 
BOL7C170NDS 170 2007-03-16 Nordea Securities Boliden Europeisk 
      
ERI7B28CBK 28 2007-02-16 Commerzbank Ericsson Europeisk 
ERI7B28NDS 28 2007-02-16 Nordea Securities Ericsson Europeisk 
ERI7B28CAR 28 2007-02-16 Carnegie Ericsson Europeisk 
      
ERI7B30CAR 30 2007-02-16 Carnegie Ericsson Europeisk 
ERI7B30CBK 30 2007-02-16 Commerzbank Ericsson Europeisk 
ERI7B30SHB 30 2007-02-16 Handelsbanken Ericsson Europeisk 
      
LUP7B80CBK 80 2007-02-16 Commerzbank Lundin Petroleum Europeisk 
LUP7B80SHB 80 2007-02-16 Handelsbanken Lundin Petroleum Europeisk 
LUP7B80CAR 80 2007-02-16 Carnegie Lundin Petroleum Europeisk 
      
LUP7E90CBK 90 2007-05-18 Commerzbank Lundin Petroleum Europeisk 
LUP7E90SHB 90 2007-05-18 Handelsbanken Lundin Petroleum Europeisk 
LUP7E90CAR 90 2007-05-18 Carnegie Lundin Petroleum Europeisk 
      
NDA7C100CAR 100 2007-03-16 Carnegie Nordea Bank Europeisk 
NDA7C100CBK 100 2007-03-16 Commerzbank Nordea Bank Europeisk 
NDA7C100NDS 100 2007-03-16 Nordea Securities Nordea Bank Europeisk 
      
NDA7C110CBK 110 2007-03-16 Commerzbank Nordea Bank Europeisk 
NDA7C110NDS 110 2007-03-16 Nordea Securities Nordea Bank Europeisk 
NDA7C110SHB 110 2007-03-16 Handelsbanken Nordea Bank Europeisk 
      
NOK7B150CAR 150 2007-02-16 Carnegie Nokia Europeisk 
NOK7B150CBK 150 2007-02-16 Commerzbank Nokia Europeisk 
NOK7B150SHB 150 2007-02-16 Handelsbanken Nokia Europeisk 
      
SEB7B200CAR 200 2007-02-16 Carnegie SEB Europeisk 
SEB7B200SHB 200 2007-02-16 Handelsbanken SEB Europeisk 
SEB7B200NDS 200 2007-02-16 Nordea Securities SEB Europeisk 
      
TLS7C50CAR 50 2007-03-16 Carnegie TeliaSonera Europeisk 
TLS7C50CBK 50 2007-03-16 Commerzbank TeliaSonera Europeisk 
TLS7C50SHB 50 2007-03-16 Handelsbanken TeliaSonera Europeisk 
      
VOL7B480CAR 480 2007-02-16 Carnegie Volvo Europeisk 
VOL7B480CBK 480 2007-02-16 Commerzbank Volvo Europeisk 
VOL7B480NDS 480 2007-02-16 Nordea Securities Volvo Europeisk 

Tabell 3: Vårt urval av warranter 
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4.9 Datainsamlingsmetod  
I detta stycke har vi valt att ge en noggrann beskrivning av hur vi har gått tillväga med vår 
studie. Detta för att kunna underlätta en reproduktion av vår undersökning samt att öka 
trovärdigheten143. Dock är vi medvetna om att absolut likvärdig reproduktion av studien kan 
vara svår att genomföra eftersom de data vi har samlat in inte finns tillgänglig vid senare 
tillfälle. Detta beror på att den dagliga implicita volatiliteten inte finns tillgänglig att se 
historiskt på Derivatinfo’s hemsida.  
 
Totalt har vi 14 tregrupper med totalt 42 olika warranter som vi har samlat in den implicita 
volatiliteten för under varje dag mellan perioden 2006-12-08 och 2007-02-16. Eftersom den 
finansiella marknaden för bland annat warranter inte är öppen på helger och röda dagar finns 
det heller ingen information tillgänglig dessa dagar, därför har vi totalt 48 insamlingsdagar 
under vår insamlingsperiod. Totalt handlar det om 4 olika emittenter som vi kommer att göra 
en jämförelse mellan för att kunna svara på vår problemformulering: 
 
Är det möjligt att urskilja olika prissättningsstrategier hos emittenterna när det gäller den 
implicita volatiliteten? 
 
En anledning till att vi inte har samlat mer data än 48 insamlingsdagar beror på att vi inte har 
kunnat samla denna information historiskt utan vi har själva fått samla in den från Derivatinfo 
varje dag. De flesta av tregrupperna hade lösendag 2007-02-16. Detta medförde att vi slutade 
insamlingen denna dag.   
 
Efter att vi hade samlat in alla våra observationer under vår insamlingsperiod upptäckte vi att 
alla warranter som hade lösendag 2007-02-16 hade allt för extrema värden de två sista 
veckorna innan lösen. Detta medförde att vi valde att ta bort den implicita volatiliteten dessa 
två veckor på de berörda warranterna eftersom vi ansåg att de var missvisande. Efter att dessa 
var borttagna fick vi totalt ihop 2016 observationer.    
 

4.9.1 Bortfall 

Vid insamling av data finns det två typer av bortfall som kan uppkomma, externt bortfall och 
internt bortfall. Dessa två bör forskaren ta i beaktning när resultatet ska presenteras144.  
 
I vår studie har vi inte haft något externt bortfall men däremot har vi drabbats av det interna 
bortfallet. Detta bortfall har uppkommit genom att vissa dagar har Derivatinfo inte kunnat 
presentera den implicita volatiliteten för vissa av våra undersökningsobjekt. Vad detta beror 
på vet vi inte. Dessa bortfall har påverkat vår studie på det sättet att den blir mindre 
tillförlitlig.  
 
Totalt har vi haft 357 stycken bortfall på totalt 2016 stycken observationer, det vill säga 
17,7%. Detta bortfall har inte påverkat på vår studie avsevärt, varför vi ändå anser att dess 
giltighet är bra.  
 

                                                 
143 Bryman, et al., s. 102 
144 Svante Körner, Lars Wahlgren, Statistiska metoder (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 14 
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4.10 Bearbetning av data 
Vi har valt att arbeta i SPSS för att analysera det data som vi har samlat in. Vi valde att 
använda oss av SPSS eftersom vi har erfarenhet av programmet sedan tidigare genom de 
statistik kurser vi har läst. Det lämpade sig även väldigt bra för vår undersökning genom att vi 
kunde använda det för alla våra beräkningar och för att skapa diagram. 
 
Vi började vår bearbetning av datat med att skriva in det i SPSS, för att vara säkra på att det 
skedde korrekt skrev en av oss och den andra kontrollerade samtidigt. Våra variabler är de 
olika waranterna och observationerna är de datum under vilka vi har samlat in den implicita 
volatiliteten. Vi har sedan gjort tabeller i Word dit vi har fört över de värden som vi ansett 
vara intressanta för studien. 
 

4.10.1 Empiri 

När vårt data var inskrivet i SPSS valde vi att göra en översiktlig tabell med hjälp av 
funktionen discriptive statistics, denna har vi valt att lägga i empirin för att läsaren ska få en 
överblick av vårt data.  
 
För att få en mer rättvisande bild valde vi att ta bort värdena på implicita volatiliteten de dagar 
som det saknades värde för en av warranterna i tregrupperna, detta gjordes manuellt. 
 

4.10.2 Diagram 

Sedan valde vi att göra ett diagram för varje tregrupp med warranter. Detta valde vi att göra 
eftersom vi ansåg att det gav en bra översikt av datat. Diagrammen ritades med hjälp av Line 
charts i SPSS. Vi har valt att presentera alla våra diagram i resultatet. 
 

4.10.3 Hypotesprövning och korrelation 

För att testa våra hypoteser har vi valt att använda oss av paird-samples t-test med ett 95% 
konfidensintervall, detta valde vi eftersom observationerna kan jämföras parvis, det vill säga i 
varje tregrupp har vi gjort tre t-test över medelvärdet på den implicita volatiliteten.  
Resultaten har vi valt att redovisa i resultatkapitlet tillsammans med diagrammen. 
 
När vi gjorde paired-samples t-test fick vi även ut korrelationen mellan warranterna i paren. 
Vi har även valt att redovisa dessa i resultatet tillsammans med t-testet. 
 
För att bortfallen inte ska påverka utfallet av analysen har vi valt att för varje par av warranter 
ta bort de dagar där det saknas ett värde från antingen den ena eller den andra.  Detta gjorde vi 
genom att använda funktionen exclude cases analysis by analysis i SPSS. 
 

4.11 Sanningskriterier 
För att det ska vara lättare att bilda sig en uppfattning om hur studien uppfyller 
sanningskriterierna reliabilitet, replikation, validitet samt generarliserbarhet har vi valt att 
nedan presentera dessa.  
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4.11.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten behandlar huruvida undersökningen är pålitligt eller ej. Med det menas om 
undersökningen går att göra om och få ett likadant resultat igen145. För att kunna få samma 
resultat vid ett senare tillfälle krävs att de mätinstrument som en forskare använder sig av är 
reliabla, dvs stabila146.  
 
Vi har i vår undersökning enbart använt oss av hårddata vid insamlingen av den implicita 
volatiliteten vilka dessutom är objektivt insamlade. Detta innebär att vi anser att dessa 
hårddata är stabila. Inför och under vår insamling av våra data valde vi dessutom att grundligt 
redogöra för hur vi gått tillväga för att möjliggöra en upprepning av vår studie. Vid 
bearbetningen av våra data valde vi att båda vara med vid inmatningen i SPSS, en förde in 
datat och den andra kontrollerade det inskrivna. Detta gjordes för att minska graden av 
felinmatningar, vilket även är bra för reliabiliteten. 
 
Med detta resonemang anser vi att vi har god reliabilitet.  
 

4.11.2 Replikation 

För att det ska vara möjligt att göra en god replikation av en studie är det viktigt att forskaren 
beskriver på ett noggrant sätt hur denne har gått tillväga147.  
 
Vi har i vår undersökning valt att beskriva vårt tillvägagångssätt väldigt utförligt. Detta gör 
det fullt möjligt för andra forskare att replikera vår studie.   
 

4.11.3 Validitet  

Validitet är det viktigaste sanningskriteriet för en forskare när det gäller att bedöma studiens 
kvalitet eftersom den talar om hur väl undersökningen mäter det forskaren avser att mäta148. 
Vill forskaren ha en hög validitet är det viktigt att reliabiliteten är hög. Detta beror på att 
validiteten är beroende av reliabiliteten på det sättet att den aldrig kan bli högre än denna149.  
 
Vår avsikt med studien är att undersöka om emittenterna har olika strategier när det gäller 
prissättningen på sina warranter. Prissättningen görs främst utifrån tre olika faktorer, den 
underliggande varans värde, kvarvarande löptid, samt den implicita volatiliteten. Eftersom det 
bara är den implicita volatiliteten som är subjektiv, anser vi att vi inte kan använda någon av 
de andra parametrarna för att undersöka emittenternas prissättningsstrategi. Detta innebär att 
vi mäter det vi avser att mäta med hjälp av att granska den implicita volatiliteten. Med andra 
ord anser vi att validiteten i vår undersökning är god.  
 

                                                 
145 Eriksson, et al., s. 40 
146 Ejvegård, s. 77 
147 Bryman, et al., s. 102 
148 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 65 
149 Eliasson, s. 17 
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4.11.4 Generaliserbarhet  

Generalisering handlar om hur väl en forskare kan dra allmänna slutsatser från det resultat 
som studien genererat till resten av populationen. Det är bara möjligt att få ett garanterat 
generaliserbart resultat vid tillämpning av ett sannolikhetsurval.150 
 
Eftersom vi har ett icke-sannolikhetsurval minskar möjligheten att generalisera vår 
undersökning till hela populationen. Det innebär att vi enbart kan dra generella slutsatser 
utifrån de emittenter som ingår i vår undersökning.  

                                                 
150 Johansson Lindfors, s. 162 
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5. Resultat 
 

denna del kommer vi att presentera resultatet av våra beräkningar. Först kommer vi att 
presentera en tabell med sammanfattande fakta om de warranter vi har undersökt. Sedan 

har vi valt att dela in dem efter den underliggande aktien och skapat diagram och genomfört 
t-test för parvisa observationer samt testat korrelationen.  
 
I tabellen nedan går det att utläsa warranternas medelvärde för den period som vi har 
undersökt. Det går även att utläsa antalet observationer per warrant och antalet bortfall. 
 
 

Warrant Antal observationer Antal bortfall Medelvärde    

AZN7B500CAR 32 16 55,18    
AZN7B500NDS 35 13 49,85    
AZN7B500SHB 30 18 53,73    
       
AZN7C500CAR 47 1 40,44    
AZN7C500CBK 48 0 36,43    
AZN7C500SHB 39 9 38,65    
       
BOL7C150CAR 46 2 55,09    
BOL7C150CBK 48 0 44,11    
BOL7C150NDS 47 1 45,82    
       
BOL7C170CAR 46 2 53,35    
BOL7C170CBK 48 0 48,60    
BOL7C170NDS 47 1 45,01    
       
ERI7B28CBK 38 10 33,43    
ERI7B28NDS 38 10 35,75    
ERI7B28CAR 37 11 37,24    
       
ERI7B30CAR 37 11 39,74    
ERI7B30CBK 38 10 33,93    
ERI7B30SHB 33 15 39,99    
       
LUP7B80CBK 38 10 45,52    
LUP7B80SHB 34 14 58,33    
LUP7B80CAR 37 11 54,87    
       
LUP7E90CBK 48 0 45,28    
LUP7E90SHB 44 4 70,54    
LUP7E90CAR 48 0 51,99    
       
NDA7C100CAR 40 8 34,18    
NDA7C100CBK 48 0 30,74    
NDA7C100NDS 40 8 28,33    
       
NDA7C110CBK 47 1 27,47    
NDA7C110NDS 39 9 26,19    
NDA7C110SHB 35 13 23,98    
       
NOK7B150CAR 37 11 35,37    
NOK7B150CBK 37 11 31,79    
NOK7B150SHB 33 15 37,42    
       
SEB7B200CAR 33 15 42,81    
SEB7B200SHB 26 22 40,98    
SEB7B200NDS 34 14 35,48    

I 
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TLS7C50CAR 48 0 42,33    
TLS7C50CBK 48 0 34,14    
TLS7C50SHB 30 18 46,23    
       
VOL7B480CAR 31 17 34,00    
VOL7B480CBK 38 10 26,78    
VOL7B480NDS 32 16 28,33    
Totalt 1659 357  

Tabell 4: Sammanfattande fakta 
 
När det gäller antalet observationer som är gjorda och bortfallen kan vi se att bortfallet ligger 
på 17,7 %. Bortfallen varierar mellan warranterna från 0 till 22. 
 
Kolumnen Medelvärde visar medelvärdet av den insamlade implicita volatiliteten för 
warranterna under insamlingsperioden. Denna är beräknad med hänsyn till bortfallen. 
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De följande resultaten har vi valt att presentera utifrån de grupper av warranter som vi har 
undersökt, detta för att göra det mer överskådligt. För att återkoppla till vår hypotes upprepar 
vi denna här. 
 

H1: Alla emittenter har olika implicit volatilitet. 
 
Varje emittent är tilldelad en viss färg i diagrammen för att det ska vara lättare att följa dem i 
de olika tregrupperna. Här kommer en presentation för vilken emittent som har vilken färg: 
 
Blå = Carnegie 
Grön = Nordea securities 
Orange = Handelsbanken 
Lila = Commerzbank 
 
Korrelationen visar om det finns ett linjärt samband, det vill säga hur de implicita 
volatiliteterna rör sig i förhållande till varandra. Dock visar den inte på skillnaden i den 
implicita volatiliteten mellan emittenterna. Desto högre korrelation, desto starkare är 
sambandet mellan två warranter. Korrelationens signifikans visar på sannolikheten att ett så 
starkt samband som visas i datat kommer att inträffa. Ett värde under 0,050 räknas som 
signifikant.151 
 
Medelvärdet i tabellerna visar på medelvärdet av skillnaden i den implicita volatiliteten 
mellan två emittenter. I vår hypotesprövning är det detta värde som testas för signifikans. 
Signifikansen visar på sannolikheten att få ett likadant resultat som det observerade. Till 
skillnad från korrelationen kommer vi här att kunna se skillnader i den implicita 
volatiliteten.152 

                                                 
151 Befring, s. 117-119 
152 Körner, et al., s. 136-139 



 38 

Astra Zeneca 7B 500 
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Diagram 3: Implicit volatilitet AZN7B500 
 
Korrelation Korrelation153 Sig.  

(2-tailed) 
AZN7B500CAR 0,989 0,000 
AZN7B500NDS 0,996 0,000 
AZN7B500SHB 0,992 0,000 
 
Tabell 5: Korrelation AZN7B500  Tabell 6: Hypotesprövning AZN7B500 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i alla tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll 
för samtliga. Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer 
varandra väl samt att det finns skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan 
även urskiljas i diagrammet ovan. 

                                                 
153 Det översta värdet hör till den övre och den mittersta warranten (CAR och NDS), det mittersta värdet hör till  
     den översta och den nedersta warranten (CAR och SHB) och det undre värdet hör till den mittersta och den  
      nedersta warranten (NDS och SHB). Detta system gäller även för alla kommande resultat. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

AZN7B500CAR 5,30 0,000 
AZN7B500NDS 1,45 0,000 
AZN7B500SHB 3,83 0,000 
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Astra Zeneca 7C 500 
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Diagram 4: Implicita volatiliteten AZN7C500 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
AZN7C500CAR 0,942 0,000 
AZN7C500CBK 0,979 0,000 
AZN7C500SHB 0,973 0,000 
 
Tabell 7: Korrelation AZN7C500  Tabell 8: Hypotesprövning AZN7C500 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i alla tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll 
för samtliga. Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer 
varandra väl samt att det finns skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan 
även urskiljas i diagrammet ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

AZN7C500CAR 3,79 0,000 
AZN7C500CBK 1,80 0,000 
AZN7C500SHB 2,24 0,000 
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Boliden 7C 150 
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Diagram 5: Implicit volatilitet BOL7C150 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
BOL7C150CAR 0,795 0,000 
BOL7C150CBK 0,874 0,000 
BOL7C150NDS 0,855 0,000 
 
Tabell 9: Korrelation BOL7C150  Tabell 10: Hypotesprövning BOL7C150 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är hög och signifikant. Nollhypotesen går att 
förkasta i alla tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll för 
samtliga. Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer 
varandra väl samt att det finns skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan 
även urskiljas i diagrammet ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

BOL7C150CAR 10.99 0,000 
BOL7C150CBK 9,27 0,000 
BOL7C150NDS 1,64 0,000 
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Boliden 7C 170 
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Diagram 6: Implicit volatilitet BOL7C170 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
BOL7C170CAR 0,406 0,005 
BOL7C170CBK 0,759 0,000 
BOL7C170NDS 0,213 0,151 
 
Tabell 11: Korrelation BOL7C170  Tabell 12: Hypotesprövning BOL7C170 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för två av fallen. 
Det tredje fallet har låg korrelation men är ej signifikant. Nollhypotesen går att förkasta i alla 
tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll för samtliga. Dessa två 
konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra i två av fallen. I 
det tredje fallet kan vi inte göra något konstaterande eftersom den ej är signifikant. Det finns 
dock skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan även urskiljas i 
diagrammet ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

BOL7C170CAR 4,75 0,000 
BOL7C170CBK 8,34 0,000 
BOL7C170NDS 3,72 0,000 
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Diagram 7: Implicit volatilitet ERI7B28 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
ERI7B28CBK 0,860 0,000 
ERI7B28NDS 0,936 0,000 
ERI7B28CAR 0,956 0,000 
 
Tabell 13: Korrelation ERI7B28   Tabell 14: Hypotesprövning ERI7B28 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i två av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,085 vilket är högre än 
0,050. Detta innebär att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden 
innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra väl samt att det finns skillnader i 
nivåerna för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet 
ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

ERI7B28CBK 2,22 0,085 
ERI7B28NDS 3,81 0,000 
ERI7B28CAR 1,49 0,029 
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Diagram 8: Implicit volatilitet ERI7B30 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
ERI7B30CBK 0,860 0,000 
ERI7B30SHB 0,956 0,000 
ERI7B30CAR 0,936 0,000 
 
Tabell 15: Korrelation ERI7B30   Tabell 16: Hypotesprövning ERI7B30 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i två av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,401 vilket är högre än 
0,050. Detta innebär att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden 
innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra väl samt att det finns skillnader i 
nivåerna för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet 
ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

ERI7B30CBK 5,42 0,000 
ERI7B30SHB 6,06 0,000 
ERI7B30CAR 0,25 0,401 
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Diagram 9: Implicit volatilitet LUP7B80 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
LUP7B80CBK 0,102 0,567 
LUP7B80SHB 0,443 0,006 
LUP7B80CAR 0,103 0,563 
 
Tabell 17: Korrelation LUP7B80  Tabell 18: Hypotesprövning LUP7B80 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för ett av fallen. 
Det två andra fallen har låg korrelation men är ej signifikanta. Nollhypotesen går att förkasta i 
två av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,205 vilket är högre än 0,050. Detta 
innebär att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden innebär att 
emittenternas implicita volatilitet följer varandra i ett av fallen. I de två andra fallen kan vi 
inte göra något konstaterande eftersom dessa ej är signifikanta. Det finns dock skillnader i 
nivåerna för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet 
ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

LUP7B80CBK 12,81 0,000 
LUP7B80SHB 9,07 0,000 
LUP7B80CAR 3,45 0,205 
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Diagram 10: Implicit volatilitet LUP7E90 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
LUP7E90CBK 0,507 0,000 
LUP7E90SHB -0,029 0,844 
LUP7E90CAR -0,399 0,007 
 
Tabell 19: Korrelation LUP7E90  Tabell 20: Hypotesprövning LUP7E90 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för två av fallen. 
Det tredje fallet har låg korrelation men är ej signifikant. Nollhypotesen går att förkasta i alla 
tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll för samtliga. Dessa två 
konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra i två av fallen. I 
det tredje fallet kan vi inte göra något konstaterande eftersom den ej är signifikant. Det finns 
dock skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan även urskiljas i 
diagrammet ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

LUP7E90CBK 25,27 0,000 
LUP7E90SHB 6,73 0,000 
LUP7E90CAR 8,56 0,000 
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Diagram 11: Implicit volatilitet NDA7C100 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
NDA7C100CAR 0,828 0,000 
NDA7C100CBK 0,909 0,000 
NDA7C100NDS 0,818 0,000 
 
Tabell 21: Korrelation NDA7C100  Tabell 22: Hypotesprövning NDA7C100 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i alla tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är noll 
för samtliga. Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer 
varandra väl samt att det finns skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan 
även urskiljas i diagrammet ovan. 
 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

NDA7C100CAR 3,44 0,000 
NDA7C100CBK 5,85 0,000 
NDA7C100NDS 2,41 0,000 
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Diagram 12: Implicit volatilitet NDA7C110 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
NDA7C110CBK 0,461 0,003 
NDA7C110NDS 0,454 0,006 
NDA7C110SHB 0,030 0,866 
 
Tabell 23: Korrelation NDA7C110  Tabell 24: Hypotesprövning NDA7C110 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för två av fallen. 
Det tredje fallet har låg korrelation men är ej signifikant. Nollhypotesen går att förkasta i alla 
tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är under 0,050 för samtliga. 
Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra i två av 
fallen. I det tredje fallet kan vi inte göra något konstaterande eftersom den ej är signifikant. 
Det finns dock skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan även urskiljas i 
diagrammet ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

NDA7C110CBK 1,25 0,000 
NDA7C110NDS 3,48 0,000 
NDA7C110SHB 2,20 0,006 
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Diagram 13: Implicit volatilitet NOK7B150 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
NOK7B150CAR 0,358 0,029 
NOK7B150CBK 0,672 0,000 
NOK7B150SHB 0,297 0,098 
 
Tabell 25: Korrelation NOK7B150  Tabell 26: Hypotesprövning NOK7B150 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för två av fallen. 
Det tredje fallet har låg korrelation men är ej signifikant. Nollhypotesen går att förkasta i alla 
tre fallen i och med att signifikansnivån för hypotesprövningen är under 0,050 för samtliga. 
Dessa två konstateranden innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra i två av 
fallen. I det tredje fallet kan vi inte göra något konstaterande eftersom den ej är signifikant. 
Det finns dock skillnader i nivåerna för den implicita volatiliteten. Detta kan även urskiljas i 
diagrammet ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

NOK7B150CAR 4,30 0,000 
NOK7B150CBK 2,05 0,008 
NOK7B150SHB 5,63 0,000 
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Diagram 14: Implicit volatilitet SEB7B200 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
SEB7B200CAR 0,840 0,000 
SEB7B200SHB 0,990 0,000 
SEBA7B200NDS 0,870 0,000 
 
Tabell 27: Korrelation SEB7B200  Tabell 28: Hypotesprövning SEB7B200 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i två av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,227 vilket är högre än 
0,050. Detta innebär att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden 
innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra väl samt att det finns skillnader i 
nivåerna för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet 
ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

SEB7B200CAR 1,84 0,227 
SEB7B200SHB 7,21 0,000 
SEBA7B200NDS 5,50 0,001 
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Diagram 15: Implicit volatilitet TLS7C50 
 

Korrelation Korrelation Sig.  
(2-tailed) 

TLS7C50CAR 0,759 0,000 
TLS7C50CBK 0,072 0,707 
TLS7C50SHB 0,525 0,003 
 
Tabell 29: Korrelation TLS7C50  Tabell 30: Hypotesprövning TLS7C50 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är varierande och signifikant för två av fallen. 
Det tredje fallet har låg korrelation men är ej signifikant. Nollhypotesen går att förkasta i två 
av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,257 vilket är högre än 0,050. Detta innebär 
att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden innebär att 
emittenternas implicita volatilitet följer varandra i två av fallen. I det tredje fallet kan vi inte 
göra något konstaterande eftersom den ej är signifikant. Det finns dock skillnader i nivåerna 
för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

TLS7C50CAR 8,68 0,000 
TLS7C50CBK 3,91 0,257 
TLS7C50SHB 12,10 0,001 
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Diagram 16: Implicit volatilitet VOL7B480 
 
Korrelation Korrelation Sig.  

(2-tailed) 
VOL7B480CAR 0,904 0,000 
VOL7B480CBK 0,942 0,000 
VOL7B480NDS 0,938 0,000 
 
Tabell 31: Korrelation VOL7B480  Tabell 32: Hypotesprövning VOL7B480 
 
Vi kan i tabellen för korrelationen se att denna är väldigt hög och signifikant. Nollhypotesen 
går att förkasta i två av fallen. I det tredje fallet är signifikansnivån 0,128 vilket är högre än 
0,050. Detta innebär att nollhypotesen ej kan förkastas i detta fall. Dessa två konstateranden 
innebär att emittenternas implicita volatilitet följer varandra väl samt att det finns skillnader i 
nivåerna för den implicita volatiliteten i två av fallen. Detta kan även urskiljas i diagrammet 
ovan. 

Hypotesprövning Medel-
värde 

Sig.  
(2-tailed) 

VOL7B480CAR 7,22 0,000 
VOL7B480CBK 5,67 0,000 
VOL7B480NDS 1,47 0,128 
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6. Analys och diskussion 
 

 detta kapitel kommer vi att binda samman forskningsteorin med de resultat som vi har tagit 
fram i de tidigare kapitlen och analysera dessa. 

 
För att kunna besvara vår problemformulering har vi använt oss av ett delsyfte, där vi har 
skapat en hypotes: 
 

H1: Alla emittenter har olika implicit volatilitet 
 
Samt har vi valt att undersöka korrelationen mellan emittenterna för att ytterligare belysa vårt 
problem. Korrelationen är intressant att studera eftersom den visar på om den implicita 
volatiliteten för de olika emittenterna följer varandra genom ett linjärt samband. I 
resultatdelens tabeller kan vi i mer än hälften av de parvisa observationerna se att 
korrelationen är god.  Detta visar på att emittenterna följer varandra väl vid upp och 
nedgångar av den implicita volatiliteten. Vi anser att detta beror på de objektiva faktorerna 
som används vid värderingsmodellen B&S, vilka är154:  
 

• Den underliggande aktiens börskurs 
• Lösenpris 
• Löptid 
• Ränta och eventuella utdelningar under löptiden. 

 
Koorts och Smit kommer i sin artikel fram till att emittenterna har olika strategier när det 
gäller prissättningen på sina warranter.155 I vår resultatdel gjorde vi en hypotesprövning för att 
undersöka om detta även gällde för vårt urval av emittenter. Det visade sig att i 86 % av fallen 
kunde vi förkasta vår nollhypotes. Utifrån detta anser vi att det finns en signifikant skillnad i 
den implicita volatiliteten mellan våra olika emittenter. Detta antyder att det kan föreligga 
olika prissättningsstrategier.  
 
I och med att emittenterna använder sig av B&S som värderingsmodell kan vi konstatera att i 
de fall nollhypotesen förkastas och korrelationen är god ligger emittenterna på olika nivåer 
när det gäller den implicita volatiliteten, samt följer varandra parallellt när det gäller 
fluktuationerna på den implicita volatiliteten. Detta indikerar på att emittenterna har olika 
prissättningsstrategier. 
 

                                                 
154 Tjeder, s. 82 
155 Koorts, et al., s. 31 

I 
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Ovan har vi kunnat se indikationer på att emittenterna har olika prissättningsstrategier. Här 
nedan vill vi visa hur emittenterna ligger i förhållande till varandra i sina 
prissättningsstrategier. För att kunna göra detta har vi utgått från medelvärdena i empirin och 
skapat tabellen nedan. Tabellen är uppbyggd genom att vi har tittat på varje tregrupp och 
utifrån den rangordnat emittenternas medelvärden i högst, mellan och lägst.  Resultatet visas i 
procentform.  
 
Emittent Högst Mellan Lägst Total 
Commerzbank 8 % 17 % 75 % 100 % 
Carnegie 62 % 38 % 0 % 100 % 
Handelsbanken 56% 33 % 11 % 100 % 
Nordea Securities 0 % 50 % 50 % 100 % 
Tabell 33: Förhållanden i den implicita volatiliteten 
 
Vad vi kan se utifrån denna tabell om emittenternas prissättningsstrategier är att: 
 
Commerzbank  –  ligger oftast lägst vad gäller medelvärdet på den implicita volatiliteten   
   vid rangordningen. Dock finns det några få observationer där de avviker  
  från detta.  
 
Carnegie  –  placerar sig oftast högst i rangordningen av medelvärdet och aldrig  
  lägst. Dock finns det några observationer där de lägger sig i mitten.  
 
Handelsbanken  –  har ganska spridda medelvärden, dock ligger de över hälften av  
  gångerna högst. I fyra av de nio fallen där Handelsbanken är inblandad  
  (se exempelvis Lundin Petroleum 7E90) har diagrammen haft extrema  
  fluktuationer. Vad dessa beror på vet vi dock inte, men de har påverkat  
  medelvärdena i våra resultat.  
 
Nordea Securities  –  placerar sig jämt mellan medelvärdeskategorierna mellan och lägst.  
 
Vi är medvetna om att det är svårt att uttala sig om emittenternas prissättningsstrategier 
eftersom vi bara har samlat in data under en kortare tidsperiod. Koorts och Smit har i sin 
undersökning oftast använt sig av längre insamlingsperioder156. Dock anser vi att utifrån vårt 
material kan vi se indikationer som tyder på att emittenterna har olika prissättningsstrategier. 
Dock kan det vara svårt i vår undersökning att generalisera vårt resultat och säga att 
emittenterna med säkerhet använder sig av olika prissättningsstrategier.  
  

                                                 
156 Koorts, et al., s. 35 
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Utifrån den analys vi ovan presenterat har vi skapat en subjektiv sammanfattning över 
emittenternas prissättningsstrategierna i klassificeringsmodellen nedan.  Denna modell har sitt 
ursprung i Koorts och Smits artikel157. De hade i sin modell klassificerat emittenterna i 
prissättningsstrategierna låg, mellan och hög. Vi har i vår modell valt att använda oss av en 
tiogradig skala istället. Detta eftersom vi ansåg att det skulle ge en rättvisare bild genom fler 
klassificeringsalternativ. Ett innebär att emittenten har en låg prissättningsstrategi och tio 
innebär att de har en hög prissättningsstrategi. 
 
Emittent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Commerzbank  X         
Carnegie        X   
Handelsbanken      X     
Nordea Securities   X        
Tabell 34: Prissättningsstrategier 
 
 
 
 
 

                                                 
157 Koorts, et al., s. 36 
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7. Slutsatser och förslag till framtida forskning 
 

vslutningsvis presenteras här våra slutsatser samt har vi valt att ge förslag på framtida 
forskning inom området som vi finner intressanta. Men innan detta vill vi börja med att 

återkoppla problemformuleringen och syftet med studien för att påminna om dessa. 
 

7.1 Återkoppling till problemformulering och syfte 
 
Nedan återges den problemformulering som tog form i början av studien som vi avser att 
undersöka: 
 
Är det möjligt att urskilja olika prissättningsstrategier hos emittenterna när det gäller den 
implicita volatiliteten? 
 
Vårt huvudsyfte med studien är att i första hand se om vi kan urskilja om emittenterna på den 
svenska marknaden har olika prissättningsstrategier när det gäller den implicita volatiliteten 
på warranter.  
 
Delsyftet med studien är att genom en hypotes klargöra om emittenterna har olika implicit 
volatilitet. 
 

H1: Alla emittenter har olika implicit volatilitet. 
 

7.2 Slutsatser 
 
Vi kan utifrån vår analys se att det finns indikationer på att det föreligger olika 
prissättningsstrategier eftersom vi har kunnat förkasta vår nollhypotes i 86 % av fallen. Dock 
kan det vara svårt i vår undersökning att dra slutsatser och säga att emittenterna med säkerhet 
använder sig av olika prissättningsstrategier. Detta eftersom vi har utgått ifrån ett begränsat 
material.  
 
Emittent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Commerzbank  X         
Carnegie        X   
Handelsbanken      X     
Nordea Securities   X        
Tabell 35: Prissättningsstrategier 
 
Vi kan i modellen se att Carnegie använder generellt en högre implicit volatilitet vilket gör att 
de har den högsta prissättningsstrategin i vår undersökning. I motsatt riktning har vi 
Commerzbank som visar sig ha lägst prissättningsstrategi. Handelsbanken och Nordea 
Securities håller sin prissättningsstrategi där emellan.  
 
Utifrån detta anser vi oss kunna se tillräckligt tydliga indikationer på att det finns olika 
prissättningsstrategier. Dock kan vi inte generalisera utanför vårt urval eftersom vi har gjort 
ett icke sannolikhetsurval vid val av warranter. 

A 
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7.3 Förslag till framtida forskning  
Resultaten i vår undersökning har varit signifikanta. Detta innebär att vi kan urskilja möjliga 
prissättningsstrategier hos emittenterna. Dock skulle vi vilja se en större undersökning, både 
vad gäller antalet emittenter och insamlingstiden. Detta för att kunna styrka de resultat vi har 
kommit fram till. 
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Bilaga 1: Begreppsförklaring 
 
Amerikansk/Europeisk option: Skillnaden mellan en amerikansk och en europeisk option är 
den att en amerikansk option kan lösas när som helst, medan en europeisk bara kan lösas in på 
slutdagen. 
 
Asiatisk period: Det är ett genomsnitt av priset under denna period som är basen för 
lösenpriset. 
 
Derivat: Ett kontrakt som till exempel en warrant vars pris är deriverat från en underliggande 
finansiell tillgång, till exempel en aktie. 
 
Emittent: De som utfärdar warranterna, på den Svenska marknaden bank och 
fondkommissionärer. 
 
Exotiska warranter: Det finns många olika typer av warranter och de faller oftast under 
beteckningen exotiska warranter vilket innebär att det är en warrant med ett annat specifikt 
villkor som tex. att du kan välja om du har en köp eller sälj warrant, eller att investeraren kan 
skifta lösenpriset allt eftersom tiden går. 
 
Fondkommissionär: Ett företag som har tillstånd att utöva värdepappersrörelse enligt Lagen 
om värdepappersrörelse (1991:981). 
 
Hedging: En investeringsstrategi som går ut på att minska eller helt eliminera risken för 
prisfluktuationer.  
 
Hävstångseffekten: Hävstångseffekten innebär att investeraren genom att placera i Warranter 
istället för direkt i den underliggande aktien kommer att kontrollera ett större antal aktier. 
Detta innebär att när den underliggande aktien går bra, så går det väldigt bra för warranten, 
och går den dåligt så är det enda som man kan förlora insatsen i warranten. 
 
Implicit volatilitet: Volatilitet som bygger på marknadens framtidstro. 
 
Initial public offerings (IPO): Företagets första erbjudande om värdepapper till allmänheten. 
 
In the Money: Om det är en köpoption innebär det att lösenpriset ligger under nuvarande 
börskurs. 
 
Kontantavräkning: Investeraren betalar lösenpriset och erhåller värdet av den underliggande 
aktien i stället för själva aktien. 
 
Köpwarrant: Ger ägaren rätten att köpa den underliggande varan på slutdagen till ett 
förutbestämt pris. 
 
Löptid:  Tiden fram till lösendagen. 
 
Lösendag/slutdag: Lösendag är den dag som den eventuella affären ska ske 
 



 62 

Lösenpris: Det pris som investeraren ska betalar för den underliggande varan på slutdagen. 
 
Market maker: En finansiell aktör som ställer köp och säljkurser för en finansiell tillgång. 
 
Multiplikator: Multiplikatorn talar om antalet aktier eller del av en aktie som varje warrant 
kontrollerar. 
 
Out of the money: Om det är en köpoption innebär det att lösenpriset ligger över den 
nuvarande börskursen. 
 
Plain vanilla: Den vanligaste förekommande köp/sälj warranten, fungerar i princip som en 
option. 
 
Prospekt: Ett dokument som ges ut av emittenten och som innehåller villkor för finansiella 
instrument som till exempel warranter. 
 
Realvärde: Värdet på warranten om det inte finns någon löptid kvar. Kan också ses som det 
verkliga värdet, eller skillnaden mellan börskursen och lösenpriset. 
 
Seasoned equity offerings (SEO): Utgivning av ett värdepapper från etablerade företag vars 
existerande aktier är stabila samt har stora omsättningsvolymer. 
 
Spread:  Skillnaden mellan köp och sälj priset. 
 
Säljwarrant: Ger ägaren rätten att sälja den underliggande varan på slutdagen till ett 
förutbestämt pris. 
 
Teckningsoption: Ger ägaren rätten att teckna aktier i ett företag vid en nyemission till ett 
givet pris.  
 
Tidsseriemodell: En modell som använder sig av historiska tidsserier. 
 
Tidsvärde: Allt annat värde än realvärdet. Uttrycker osäkerheten om optionen kommer att ha 
ett realvärde på slutdagen eller inte. 
 
Turbowarranter: Kallas även för knock-out eller barriär warranter. En turbowarrant påverkas 
inte av den implicita volatiliteten, vilket gör den lättare att förstå. Det speciella med en 
turbowarrant är att den har en knock-out nivå (barriär nivå) och när den underliggande aktien 
når denna nivå slås warranten ut och blir värdelös. På slutdagen kontantavräknas warranten. 
 
Underliggande aktie: Den aktien på viket warranten är baserad. 
 
Volatilitet: Hur mycket priset på en tillgång varierar. 
 
 


