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Agenda
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◼Snabb recap av det senaste året och vad det betyder för priset på optioner

◼Två strategier vi tillämpar på Atlant

◼Köpa vingar för pengarna

◼Ett sätt att använda optioner istället för aktier i långsiktiga case

◼Hur kan optioner användas för att hantera en portfölj i dagens Coronaläge



En snabb recap av det senaste året
Hur har priset på optioner påverkats av ökad volatilitet?
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◼ Vad kostar det att försäkra en portfölj på 1m SEK i ett år mot förluster större än 10%? Spot: 1650

◼ Vol.15%: ~ 2,1% ~ 21 000 SEK

◼ Vol. 70%: ~ 21% ~ 218 000 SEK

◼ Vol. 30%: ~ 7,3% ~ 73 000 SEK
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En snabb recap av det senaste året
Hur har priset på optioner påverkats av ökad volatilitet?
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◼Sannolikheten för mer extrema utfall ökar markant med dublering av vol.

Den här 

sannolikheten 

(som står för 

små rörelser) 

har flyttats till 

kanterna. 
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Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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Oavsett 

volatilitet så 

säger 

prismodellerna 

att det mest 

troliga utfallet är 

att vi står stilla.



Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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◼Stora rörelser följs av stora rörelser.

◼Snabbt upp följs av snabbt ner osv…
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Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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◼Prismodellerna säger dock att det mest troliga en månad senare är att vi star kvar på 1300…
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Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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◼OMX Senaste månaden:



Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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◼Vi säger att efter en sådan här snabb uppgång tror vi sannolikheten för rekyl ner är stor



Köpa vingar för pengarna
Min favorittrade
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◼Den position vi tar ska minst uppfylla följande krav:

◼Om uppgången eller nedgången har tagit 1 månad, då vill vi ha absolut minst 1 månad 

löptid kvar på optionerna vi köper. 

– I vårt exempel har OMX gått från 1460 14 maj till 1692 den 3 juni. 

– Vi kan använda oss av junioptioner vilka har lite drygt 2 veckor till lösen

◼Vi vill att de strikar vi köper är inom det intervall som den senaste rörelsen varit

– Dvs vi vill ta en position som ligger innanför 1460 – 1690.

◼Vi vill ha minst 500% avkastning om vi får rätt. Försök komma så högt upp i intervallet.

– June PS 1650/1600 @ 10 SEK betalar 50 om vi har rätt.5X

– June PS 1600/1550 @ 5 SEK betalar 50 om vi har rätt. 10X



Köpa vingar för pengarna
Köpa vingar för pengarna
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◼Vår Jun 1600/1550 PS betalar 10x om OMX den 18 juni är på 1550 eller lägre



Optionsstrategi för långsiktiga case
Strategi för långsiktiga case och hur man använder optioner
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◼Ponera att vi har en långsiktig tanke om tex en aktie. 

Hur kan vi använda oss av optioner då?



Ericsson + 5G = Sant!
Strategi för långsiktiga case och hur man använder optioner
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◼Vi tror att Ericsson kommer gynnas av 5G och Huaweis problem. Vi tror dock inte aktien kommer 

flyga upp i närtid utan här vill vi ha exponering under längre period.

◼Vi vill ha den inbyggda stop loss som en exponering via en call innebär men samtidigt inte blöda 

lika mycket theta.

◼På Atlant brukar vi köpa en lång call som är ATM eller tom lite ITM. Samtidig så använder vi oss 

av frontmånaden till att utfärda på 25% av innehavet genom att ställa calls som är runt 5-10% 

OTM. 

◼OBS: Helt fiktivt case. Har ingen åsikt om Ericsson



Ericsson + 5G = Sant!
Strategi för långsiktiga case och hur man använder optioner

14

◼Köper 1 dec 80 call, säljer 0,25 jul 90 calls.

◼Om vi fundamental är väldigt bull och ser en nedgång som en möjlighet att öka positionen:

◼Köper 1 dec 80 Call, Säljer 0,25 jul 90 calls och säljer 0,25 jul 70 put

◼Varje månad utfärdas nya optioner i frontmånaden



Ericsson + 5G = Sant!
Strategi för långsiktiga case och hur man använder optioner
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◼ Jämförelse mot att köpa aktierna direkt

1000 December 80 call samt utfärda 250 uppsidescalls varje månad Köpa 100 000 aktier och ställa 250 calls varje månad

Kapitalutlägg 1 200 000,00 kr 8 600 000,00 kr

Vi får in på att utfärda 200 000,00 kr 200 000,00 kr

Tot kapitalutlägg 1 000 000,00 kr 8 400 000,00 kr

Ericsson pris i dec

50 -1 000 000,00 kr -3 400 000,00 kr

60 -1 000 000,00 kr -2 400 000,00 kr

70 -1 000 000,00 kr -1 400 000,00 kr

80 -1 000 000,00 kr -400 000,00 kr

90 0,00 kr 600 000,00 kr

100 1 000 000,00 kr 1 600 000,00 kr

120 2 000 000,00 kr 2 600 000,00 kr

130 3 000 000,00 kr 3 600 000,00 kr

140 4 000 000,00 kr 4 600 000,00 kr

150 5 000 000,00 kr 5 600 000,00 kr



Ericsson + 5G = Sant!
Strategi för långsiktiga case och hur man använder optioner
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◼ Jämförelse mot att köpa aktierna direkt

1000 December 80 call samt utfärda 250 

uppsidescalls varje månad

Köpa 100 000 aktier och ställa 250 calls 

varje månad

Kapitalutlägg 1 200 000,00 kr 8 600 000,00 kr

Vi får in på att 

utfärda 200 000,00 kr 200 000,00 kr

Tot

kapitalutlägg 1 000 000,00 kr 8 400 000,00 kr

Ericsson pris i 

dec

50 -1 000 000,00 kr -3 400 000,00 kr

60 -1 000 000,00 kr -2 400 000,00 kr

70 -1 000 000,00 kr -1 400 000,00 kr

80 -1 000 000,00 kr -400 000,00 kr

90 0,00 kr 600 000,00 kr

100 1 000 000,00 kr 1 600 000,00 kr

120 2 000 000,00 kr 2 600 000,00 kr

130 3 000 000,00 kr 3 600 000,00 kr

140 4 000 000,00 kr 4 600 000,00 kr

150 5 000 000,00 kr 5 600 000,00 kr

Vid större nedgång och större 

uppgång är detta det bättre 

alternativet. 

Kapitalbindningen är 

väsentligt lägre. Detta gör att 

avkastningen på investerat 

kapital är mycket högre.

Vid en aktiekurs på 150 kronor 

har optionsstrategin givit 5ggr 

pengarna medan alternativet 

att köpa aktierna och ställa på 

innehavet endast givit ca 1,7 

ggr pengarna. 400% vs 70%



Agenda

17

◼Snabb recap av det senaste året och vad det betyder för priset på optioner

◼Två strategier vi tillämpar på Atlant

◼Köpa vingar för pengarna

◼Ett sätt att använda optioner istället för aktier i långsiktiga case

◼Hur kan optioner användas för att hantera en portfölj i dagens Coronaläge



Hur kan vi anpassa vår portfölj för att hantera risk men behålla exponering
Hur optioner kan användas för att managera en portfölj
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◼ Corona satte plötsligt skräck i världens börser. OMX var nere och testade gamla brexitnivåer under 1300. 

◼ Nu har vi den största sättningen i faktisk ekonomi på många år. Även om börserna fortfarande har en bit kvar 

till ath så har de faktiskt i historien inte funnits manga månader då börserna varit dyrare än idag.

◼ I den andra vågskålen har vi stimulanspaket som saknar motstycke.

◼ Den positive säger att med dessa stimulanspaket så hålls företagsvinsterna igång och när sedan ekonomin 

återhämtar sig så blir det rekordvinster 2021 och 2022

◼ Den orolige noterar att vi har en extrem sättning i den faktiska ekonomin och ser att risken när vi nu öppnar 

upp samhällen riskerar ge en andra våg av smittspridning vilket kan göra att vi får skjuta/förlänga perioden av 

stängda samhällen vilken då riskerar att ge marknaden en rejäl örfil.



Enklaste i skolboken – Vi köper en put
Hur optioner kan användas för att managera en portfölj
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◼ Volatiliten är dyr. Men vi köper en putoption med lösen i Sep. Tills dess tror vi att vi har fått mer klarhet i Corona

◼ September 1500 put kostar ca 50 sek eller 3% av kapitalet vi vill skydda från den nivån. (30000 kronor för att 

försäkra 1 000 000 kronor).

◼ Om marknaden kollapsar kan vi aldrig förlora mer än det vi tappar ner till 1500 och sedan våra betalda premier. Max 

nedsida ca 12%. 

◼ Om börsen star över 1500 går vi som börsen minus 3%. 



Vi köper dubbel upsida och finansierar med att ställa en put
Hur optioner kan användas för att managera en portfölj
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◼ Vi är av åsikten att aktiemarknaden ska upp ordentlig men är lite oroliga för att det kan gå ner om vi har fel och corona

eskalerar så vill ta ner risken på nedsidan

◼ Köper 2x uppsidescalls i sep: 2x Sep 1740 Call @ 2% kostnad = 4%

◼ Säljer 0,5x putoptioner I sep: 0,5x 1540 Put @ 4% in = 2%

◼ Vi säljer alla våra aktier

– Total kostnad för strukturen: 2% (Dvs en portfölj på 1m som byts till strategin innebär ett kapitalutlägg på 20 000 kronor



Hur kan vi anpassa vår portfölj för att hantera risk men behålla exponering
Hur optioner kan användas för att managera en portfölj
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AKTIER AKTER + 1500 PUT 2X 1740 CALL - 0,5x 1540 PUT

Extra Kapitalutlägg 0 kr 30 000,00 kr 20 000,00 kr

OMX på lösen i SEP

-50% -500 000,00 kr -120 000,00 kr -245 000,00 kr

-40% -400 000,00 kr -120 000,00 kr -195 000,00 kr

-30% -300 000,00 kr -120 000,00 kr -145 000,00 kr

-20% -200 000,00 kr -120 000,00 kr -95 000,00 kr

-10% -100 000,00 kr -120 000,00 kr -45 000,00 kr

-5% -50 000,00 kr -80 000,00kr -20 000,00 kr

0% 0,00 kr -30 000,00 kr -20 000,00 kr

5% 50 000,00 kr 20 000,00 kr -20 000,00 kr

10% 100 000,00 kr 70 000,00 kr 80 000,00 kr

20% 200 000,00 kr 170 000,00 kr 280 000,00 kr

30% 300 000,00 kr 270 000,00 kr 480 000,00 kr



Optioner
Varför jag inte skulle kunna göra mitt jobb utan optioner
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◼ Jag är negativt inställd till aktiemarknaden men vill behålla uppsida om jag har fel

◼SVAR: Optioner

◼ Jag är inte så orolig om aktiemarknden går ner 5,10 eller 20 procent men vid nästa Lehman vill jag 

ha något som verkligen kickar!

◼SVAR: Optioner

◼ Jag gillar verkligen denna aktien men vill inte binda upp så mcket kapital

◼SVAR: Optioner

◼Marknaden är supertråkig. Ingenting händer men jag vill fortfarande skapa avkastning

◼SVAR: Optioner

◼MMFL


