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Resume 

Dette projekt ser på hvordan en portefølje bestående af aktieoptioner ville have klaret sig i 

forhold til en portefølje bestående af aktier. Analysen er baseret på en kvantitativ metode der 

belyser den historiske udvikling de seneste 10 år. 

 

Det viste sig at en gearet aktieportefølje i de fleste tilfælde ville klare sig bedre end en 

optionsportefølje. Men hvis man får sammensat den rette optionsportefølje er der mulighed 

for meget interessante afkast, for den risikovillige investor på op til 35,4% i årligt afkast. 

Ønsker man tilsvarende afkast på en aktieportefølje skal den skal den geares 10 gange og 

opnår derved et årligt afkast på 32,5%. Risikoen vil være næsten dobbelt så høj og der vil 

være sandsynlighed for at ende med gæld ved lukning af porteføljen, hvilket ikke kan ske med 

optionsporteføljen. 

 

Er man derimod interesseret i lav risiko, vil aktier med lav volatilitet være det bedste valg, det 

årlige afkast v være 6,0% med en risiko på 4,2% der vil der dog kunne opnås en meget kraftig 

forbedring i afkast ved blot at påtage sig en lille smule ekstra risiko, ved at geare porteføljen. 

Derved har man kunne opnå et årligt afkast på 13,6% med en risiko på blot 6,5% . 
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Indledning 

I større investeringsporteføljer indgår ofte alternative investeringer for dels at sprede 

risikoen over flere aktiv typer samt for at opnå højere afkast. De fleste alternative 

investeringer kan karakteriseres ved at de ofte er komplekse eller at der er en form for 

indgangsbarriere der kan gør dem besværlige at handle, hvilket kan være med til at gøre 

markederne inefficiente og illikvide. Inefficiente markeder og illikvide aktiver kræver større 

risikopræmie og dermed forventes der højere afkast på denne type investeringer.  

 

For en risikovillig investor der ønsker høje afkast kan alternative investeringer være et godt 

supplement til porteføljen for at øge afkastet, men som mindre investor, kan det være 

vanskeligt at finde alternative investeringer, netop på grund af kompleksitet og 

indgangsbarriere.  

 

En mere nærliggende mulighed for den risikovillige mindre investor er at geare sin 

aktieportefølje, ved at investere lånt kapital i aktier der forventes at give højere afkast end 

lånerenten. Ved gearing opnås dermed muligheden for at få et afkast er x antal gange højere 

end det man ellers kunne have fået på sin investering, hvor x afhænger af forholdet mellem 

gæld og egenkapital. Det medfører dog risikoen for at miste både egen og lånt kapital og 

dermed ende ud negativt afkast over 100% af egenkapitalen (hvis der ses bort fra eventuel 

sikkerhedsstillelse i andre aktiver).  

 

Som et alternativ vil det være interessant at se om et tilsvarende afkast vil kunne opnås ved 

hjælp af aktieoptioner.  

 

I denne opgave ses der på hvordan mulighederne er for at benytte en portefølje af 

aktieoptioner som alternativ investering og derved opnå et afkast der er højere end 

aktiemarkedet og få en forrentning af sig formue der minder om afkastet på en gearet aktie, 

men med en bund under risikoen, så der ikke kan tabes mere end 100% af egenkapitalen.  
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Når man køber en aktieoption får man retten til at købe en bestem aktie, til en bestem pris 

(strike), på et bestemt tidspunkt. Prisen afhænger primært af forventningerne til udsving i 

aktiekursen også kaldet den implicitte volatilitet, som kan være besværlig at forudsige.  

 

Ofte vil optionspræmien udgøre en mindre procentdel af aktiekursen og det medfører at 

optionens pay-off minder om en gearet aktie ved et up-side, hvor en lille stigning i aktiekursen 

kan betyde en stor stigning i afkastet på den investerede egenkapital.  

Til gengæld adskiller optionen sig ved down-side hvor der maksimalt kan tabes 100%. Den 

gearede aktie kan derimod i værste fald miste sin værdi det antal gange den er gearet, det vil 

sige potentielt 500% tab hvis aktien er gearet 5 gange plus eventuelle renteomkostninger. 

 

Gennem prisfastsættelsesmodellen Black-Scholes ses der på hvorledes det historisk set har 

kunnet betale sig at benytte sig at en portefølje bestående af aktieoptioner som et alternativ 

til en gearet portefølje. 

Motivation 

Gearing af aktier er en alment kendt mulighed for at øge afkastet på sin formue, men den 

medfølgende risiko for at miste mere end formuen kan virke skræmmende.  

Selvom optioner kan give mulighed for høje afkast og er bundet op på aktiekurserne, er 

muligheden ikke lige så kendt som muligheden for at geare aktier.   

Aktiemarkedet er let tilgængeligt og likvidt, men det vil være interessant at se på om det kan 

udnyttes på en bedre måde og opnå et højere afkast ved hjælp af optioner. 

 

Begrænset tab og høje afkast lyder attraktivt, og derfor er det selvfølgelig også interessant at 

se på om det i virkeligheden også er det, for risikoen for at miste hele sin investering inden for 

en kort periode er til stede.  

Problemfelt 

Teorien om effektive markeder siger at al tilgængelig information om en virksomhed er 

indarbejdet i aktiekurser på effektive markeder og at tekniske analyser derfor ikke kan 

bidrage til overnormale afkast. Derfor vil der være en sammenhæng mellem afkast og risiko, 

men med afkastprofilen på optioner forestiller jeg mig, at denne paritet måske kan brydes, da 
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risikoen vil være begrænset til 100% men sandsynligheden for afkast over 100% ikke er 

urealistisk, afhængig af den forventede volatiliteten på aktien samt hvilken strikekurs der 

vælges. På den måde vil man være mere immun over for tab. Spørgsmålet er derfor om det vil 

være muligt at opnå højere afkast pr. enhed risiko ved hjælp af optioner og derved opnå 

afkast der er højere end markedet for en given risiko. Optioner anses sjældent som et 

investeringsobjekt, men oftere som et instrument der kan anvendes til risikostyring eller 

spekulation.  

Problemformulering 

Til at afdække problemfeltet har jeg opstillet denne problemformulering der lægger op til 

bearbejdningen af emnet: 

 

Hovedspøgsmålet for projektet er: Hvordan vil en portefølje bestående af aktieoptioner klare 

sig i forhold til en portefølje bestående af de tilsvarende underliggende aktier? 

 

For at belyse hovedspørgsmålets opstilles følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvordan kan en portefølje bestående af optioner sammensættes så den kan 

sammenlignes med en aktieportefølje? 

2. Hvilken porteføljesammensætning vil opnå de bedste sammenhæng mellem afkast og 

risiko 

3. Hvordan vil aktiernes volatilitet påvirke afkastet på optionsporteføljerne? 

Afgrænsning  

Det empiriske datagrundlag afgrænses til perioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2018 

Optioner kan handles i mange forskellige stilarter med forskellige pay-off profiler, samt 

sammensættes efter forskellige strategier der sikre mod forskellige situationer. I dette projekt 

afgrænses der fra både de forskellige eksotiske stilarter, samt strategier hvor optioner 

sammensættes med forventninger om specifikke hændelser. I stedet vil projektet koncentrere 

sig om de mere almindelige vanilla optioner, og der vil udelukkende ses på handel med call-

optioner, da denne optionstype ligger tættest op af en almindelig aktie, hvis der ses bort fra 

det begrænsede tab. 
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For at undgå udfordringer med estimering af volatilitetssmil, samt påvirkning fra af udsving i 

aktiekurser der kan få porteføljen til at performe bedre end i praksis, hvor fremtiden ikke vil 

være kendt, afgrænses der fra muligheden for gentagne handler med samme option. Det vil 

sige at i dette projekt, vil optionen fastholdes til dens udløb, så snart den er købt, og mulige 

afkast der måtte kunne opstå på grund af stigninger i den implicitte volatilitet, vil ikke blive 

realiseret.  

 

I projektet vil der blive lagt vægt på en kvantitativ analyse ud fra sekundære data, der 

beskriver de seneste 10 års udvikling for udvalgte aktier i det amerikanske S&P500 indeks. 

Ligeledes arbejdes der ud fra implicit volatilitet for optioner i samme indeks. 

Der ses dermed ikke på kvalitative faktorer og hændelser for enkelte virksomheder eller 

deres omverden.  

 

Faktorer som skat, handelsomkostninger og andre friktionsomkostninger medtages ikke i 

analysen, da de kan være individuelle for den enkelte investor. 

Begrebsdefinitioner 

Centralt begreb: Option 

Definition: En finansiel kontrakt der giver ret eller pligt til at købe eller sælge et bestemt aktiv, 

til en bestemt pris. 

 

Centralt begreb: Strikekurs 

Definition: Den aftalte pris som en option kan eller skal, købes eller sælges til. 

 

Centralt begreb: underliggende aktiv 

Definition: det bestemte aktiv som en option er tilknyttet og som derfor ligger til grund for 

prisdannelsen på optionen 

 

Centralt begreb: Volatilitet/Risiko 

Definition: Standardafvigelsen af et aktivs afkast. som udtrykker hvilke udsving der har været 

i aktivet for en given periode. 
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Centralt begreb: Implicit volatilitet 

Definition: Investorenes forventning til den fremtidige volatilitet på et aktiv.  

 

Centralt begreb: Volaltilitetssmil  

Definition: Den implicitte volatilitet tendens til at stige efterhånden som strikekursen på en 

option bevæger sig væk fra aktiekursen. Hvis dette plottes i en graf vil dette ligne et smil. 

 

Centralt begreb: Portefølje 

Definition: En samling af flere forskellige aktiver. 

 

Centralt begreb: Diversificering 

En adspredelse af risiko, der opstår ved at sammensætte en portefølje af aktiver på baggrund 

af aktivernes kovarians hvilket modvirker større udsving. 

 

Centralt begreb: Gearing af aktier 

Definition: Opkøb af aktier for lånte kapital, således at der kan opnås et afkast der er basseret 

på fremmedkapital, ved at påtages sig ejerskab og finansiel risiko for en virksomhed. 

 

Centralt begreb: Gearingseffekt/Gearing på option  

Definition: I projektet benyttes begreberne gearingseffekt og gearing på option om optionens 

afkast i forhold til afkastet på en aktie. Når en optionspræmie udgør en brøkdel af det 

underliggende aktiv, men udbetaler samme absolutte afkast opstår der en effekt der til 

svarere effekten der opstår en aktie geares hvor afkastet i procent stiger hurtigere end 

afkastet i procent på én aktie. Gearingen af optionen er dermed ikke relateret til 

kapitalstrukturen. 

Teorivalg 

I projektet analyses der hvorledes en portefølje bestående af aktieoptioner vil klare sig på 

baggrund af kvantitative data, som implicit volatilitet og aktiekurser. De historiske 

optionspriser er ikke tilgængelige og det vil derfor være en forudsætning for opgaven at disse 

priser kan beregnes. Til dette vil Black-Scholes modellen blive benyttet. Black-sckholes 

modellen modtog i 1997 nobelprisen for sin teori til prisfastsættelse af optioner. Modellen 
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tager udgangspunkt i aktiekursen, aktieudbytter, den risikofrie rente, optionens løbetid samt 

den implicitte volatilitet, hvilket alt sammen vil være tilgængeligt og derfor give mulighed for 

at beregne en pris der vil lægge til på den reelle optionspris. 

 

Til at sammensætte porteføljerne vil der blive anvendt portefølje teori til at sammenligne de 

enkelte porteføljer. Der ses på porteføljernes logaritmiske afkast for at sammenligne 

porteføljerne over en længere tidsperiode, porteføljerne sammenlignes ved hjælp af en sharpe 

ratio, der ser på porteføljens afkast i forhold til den risiko der påtages, således at der ikke blot 

opnås et højt afkast på baggrund af en høj risiko.  

 

I porteføljeteorien CAPM diversificeres porteføljer for at opnå høje afkast for mindre risiko. 

Dette vil blive anvendt når de analyserede porteføljer skal sammenlignes med 

markedsporteføljen samt muligheden for at placere sig på den efficiente rand. For at 

sammenligne porteføljerne med ensartede andele af aktier og optioner, vil dette dog ikke 

blive anvendt i de indledende analyser af porteføljerne. 

Opgavens opbygning 

Opgaven vil indledende gennemgå den anvendte teori der vil blive anvendt i analysen. 

Derefter ses der på hvilke muligheder er der for at sammensætte en portefølje af 

aktieoptioner, hvordan den kan håndteres og hvad det vil kræve for at den kan sammenlignes 

med en almindelig aktieportefølje.  

Derefter analyseres hvordan de enkelte porteføljer har performet de seneste 10 år, herefter 

sammenlignes de med hinanden, samt hvilket afkast der kunne være opnået hvis 

investeringen i stedet var placeret på den efficiente rand. 

 

Gennem analysen af de forskellige porteføljer, ses der på hvordan 3 grupper af volatilitet vil 

klare sig i forhold til hinanden, for at belyse om den ene grupper vil klare sig bedre end de 2 

andre. Grupperne sammensættes på bagrund af den historiske volatilitet for de aktier der 

ligger til grund for porteføljen. 
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Metode 

Det metodiske afsnit vil styre udarbejdelsen af projektet således, at problemformuleringen 

kan besvares. Afsnittet vil indeholde gennemgang af den videnskabsteoretiske baggrund for 

projektet samt den metodiske tilgang til projektarbejdet  

Undersøgelsesdesign 

Problemstillingen og undersøgelses omfang lægger op til et undersøgelsesdesign der 

kombinerer det eksperimentelle studie med et dynamisk studie.  

Tidsfaktor 

Først undersøges udviklingen over en bagudrettet tidsrække på 10 år for henholdsvis aktier 

og optioner som det dynamiske studie og efterfølgende foretages den eksperimentelle 

undersøgelse hvor der testes om hypotesen holder samt hvilken effekt der kan forventes at 

opnås ved alternativerne.  

 

Årsagen til dette valg er at både aktie- og optionspriser er dynamiske og for at teste om det 

ene valgt er mere fordelagtigt end det andet, vil det være nødvendigt at analysere over end 

længere periode, hvor tidsfaktoren tages i betragtning. Et eventuelt casestudie eller statisk 

studie vil være alt for sårbart over for hændelser fra eksterne faktorer som ikke har givet 

udslag i aktiekursen på en enkeltstående case.  

Videnskabsteoretiske overvejelser 

Genstandsfeltet beskaffenhed tilhører den fysiske verden. Der vil blive brugt en kvantitativ 

metode til at undersøge tidsrækken på de 10 foregående år.  Data der her vil blive brugt vil 

primært være kurshistorik som er let tilgængeligt på forskellige registre. 

 

Data som historiske optionspriser vil ikke være til rådighed og derfor vil det være nødvendigt 

at arbejde deduktivt med teori for at fremkalde disse historiske data. Dette giver selvfølgelig 

en usikkerhed omkring de anvendte data og deres beskaffenhed. 

 

Det kunne være relevant at inddrage kvalitative data der kan beskrive eventuelle særlige 

hændelser i kurshistorikken, men det vil blive for omfattende at inddrage i denne opgave med 

den mængde aktier der undersøges. For en investor på et effektivt marked, hvor al 
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information er indarbejdet i aktiekursen, antages det alligevel at være svært at forudsige 

denne type hændelser. Samtidig vil det også være forventeligt at når der sammensættes en 

portefølje at der ligeledes vil være særlige hændelse i både opad- og nedadgående retning der 

vil præge resultatet. 

Stikprøve 

Populationen der skal undersøges kan defineres forholdsvist bredt. Da formålet med opgaven 

er at vise hvor vidt man som privat investor kan drage fordel af at investere i aktieoptioner, 

vil populationen som udgangspunkt være alle optioner der handles på de regulerede 

markeder. Det vil derfor ikke være muligt inden for opgavens rammer at undersøge hele 

populationen. I stedet vil der blive foretaget en stikprøve. I første omgang foretages der en 

klynge udvælgelse hvor det amerikanske aktieindeks over de 500 mest handlede aktier - 

S&P500 udvælges. S&P500 er et repræsentativt indeks for mulige et likvidt og tilgængeligt 

optionsmarked for den private investor og er derfor en retvisende klynge for at leve op til 

opgavens formål. Det vil stadig være nødvendigt at sortere ud i de 500 virksomheder der 

indgår i indekset og til den videre udvælgelse af stikprøvens respondenter fortages en 

stratificeret stikprøv.  

 

En afgørende faktor for undersøgelsen vil være forholdet mellem den implicitte volatilitet og 

den reelle volatilitet. Derfor vil de 500 aktier blive inddelt i følgende 3 grupper, hvor 

stratificeringsvariablen vil være den historiske volatiliteten:  

 

• Lav historisk volatilitet  

• Mellem historisk volatilitet  

• Høj historisk volatilitet  

 

Den implicitte volatilitet for indekset forventes at kunne forklares ud fra den historiske 

volatilitet og det vil være nødvendigt at få testet under hvilke forhold det vil være mest 

fordelagtigt for investoren at investere i optioner. Ved at se på de 3 grupper hver for sig kan 

det give billede af om det bedst kan betale sig at investere i optioner der er afledt af aktier 

med lav, mellem eller høj historisk volatilitet. 
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Det vil være forventeligt at stratummet med den høje volatilitet vil give det bedste afkast, da 

der er gode muligheder for udsving i aktiekursen som er en fordel for optionsporteføljen, men 

hvis den implicitte volatilitet er sat for højt, kan der opstå situationer hvor investoren havde 

været bedre stillet med optioner fra de andre stratum. For at få afdækket dette udvælges de 

25 mest ekstreme tilfælde fra hvert stratum. Det vil sige de 25 aktier i S&P500 med lavest 

historisk volatilitet de seneste 10 år, de 25 aktier i S&P500 med højest historisk volatilitet de 

seneste 10 år samt de 50 aktier i S&P500 der ligger omkring medianen af den historiske 

volatilitet de seneste 10 år. 

 

Når man som med denne analyse, skal arbejde sig tilbage i tiden og lave en portefølje for 

fremtiden, skal man undgå at bruge information om nutiden. Da det kan påvirke resultatet af 

analysen. For dels ikke at blive præget for meget af tiden og dels for ikke at analysere 

volatiliteten på alle 500 aktier, udvælges først 300 aktier (100 i hver gruppe) på bagrund af 

200-dages volatilitet. For de 300 aktier beregnes 90-dages volatiliteten i 31. december 2008, 

de 300 aktier listes efter volatilitet og derfra vælges aktierne til hver gruppe. 4 aktier har ikke 

været udbudt i hele perioden og fjernes derfor fra analysen.  

Empiri 

Empirien der benyttes i opgaven vil være grundlaget for analysen i projektet. Der arbejdes 

med sekundære data for en tidsrække, som vil give en viden om udviklingen over tid inden for 

emnet. Den primære empiri vil bestå af historiske aktiekurser og aktieudbytter samt historisk 

implicit volatilitet for en række udvalgte amerikanske aktier, og den risikofri rente. Empirien 

vil i samspil kunne vise en udvikling i optionspriserne der kan benyttes til at analysere om det 

vil være fordelagtigt at investere i en optionsportefølje. 

Teori 

I dette afsnit beskrives teorien som vil blive brugt i analysen. Enkelte dele af teorien anvendes 

normalt ikke i den sammenhæng som den vil blive brugt i opgaven, da optioner eksempelvis 

er tiltænkt som et instrument til risikoafdækning. Der vil derfor være enkelte tilpasninger af 

teorien, så den kan anvendes når optionerne anvendes som investering, hvilket ligeledes vil 

blive uddybet i dette afsnit. 
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Optioner 

En finansiel option er defineret som et instrument der giver ejeren af optionen retten, men 

ikke pligt, til at købe eller sælge det underliggende aktiv til en given pris (Strike kurs) på et 

givent tidpunkt. Når aftalen indgås modtager udstederen en præmie fra den kommende 

optionsejer for at påtage sig denne pligt.1 

 

Typen af optionen afgør om ejeren får ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv. De to 

typer kaldes put og call optioner. Put er salgsoptionen som giver ejeren retten til at sælge det 

underliggende aktiv og modsat er call optionen en købsoption der giver ejeren retten til at 

købe aktivet. 

 

Hvis ejeren af optionen vælger at udnytte sin ret på optionen (exercise) er det udstederens 

pligt at købe eller levere det underliggende aktiv til ejeren afhængig af om der er tale om en 

put eller call option.  

 

En call option vil normalt blive udnyttet hvis strike kursen er lavere end den aktuelle kurs på 

det underliggende aktiv og modsat for put optionen. I de tilfælde vil ejeren af optionen opnå 

en gevinst svarende til forskellen mellem aktivets kurs og strike kursen minus den betalte 

optionspræmie. 

 

Hvis den aktuelle kurs på det underliggende aktiv derimod er lavere end strike kursen, ved 

optionens udløb, vil det ikke være en fordel for ejeren at udnytte optionen, tværtimod vil 

ejeren kunne købe aktivet billigere på markedet. I det tilfælde af vil udstederen derfor ikke 

skulle yde sin pligt til ejeren og præmien kan derfor ses som udstederens fortjeneste. 

 

Ejeren af optionen kan på den måde gardere sig mod kursfald på det underliggende aktiv, men 

samtidig få del i en eventuel stigning, mod betaling af en optionspræmie.  

 

                                                        

1 https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp 
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På et effektivt marked vil der altid være en sammenhæng mellem prisen på put- og call 

optionen. Dette kaldes put-call pariteten og skyldes at der vil opstå en arbitrage2 mulighed 

hvis ikke der er sammenhæng. Put-call pariteten på en europæisk aktie uden udbytte er 

defineret ved3: � + ����� = 	 + 
�  

 

Hvor c er prisen på call optionen, K er strikekursen, r er den risikofrie rente, T er løbetiden for 

optionen, p er prisen på put optionen og S0 er aktiekursen på tidspunkt 0.  

 

Sagt med ord betyder det at call præmien og den tilbagediskonterede strikekurs tilsammen 

skal være det samme som den nuværende aktiekurs plus put præmien. Et eksempel på en 

arbitrage mulighed kunne være hvis put præmien er prissat for lavt.  

 

r = 10% 

S0 = 100 

K = 105 

T = 1 år 

p = 5 

c = 15 

 15 + 105����%�� ≠ 5 + 100 110,0079 ≠ 105 

 

For at opnå arbitrage købes den billigste side af ulighedstegnet og den dyreste sælges. I dette 

tilfælde vil man med følgende transaktioner opnå en risikofri gevinst: 

 

 Indtægt Udgift Kontantbeholdning 

Salg af call option 15 kr.  15 kr. 

Lån til risikofri rente 90 kr.  105 kr. 

                                                        

2 Mulighed for en risikofri gevinst uden af have penge op af lommen 

3 CBS, Avanceret Fixed Income og Derivater. Formeloversigt til Avanceret Fixed Income og Derivater 
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Køb af put option  5 kr. 100 kr. 

Køb af aktie S0  100 kr. 0 kr. 

Udnyttelse af put option efter et år 105 kr.  105 kr. 

Afdrag på lån  90 kr. 15 kr. 

Rente   9 kr. 6 kr. 

 

På denne måde opnås der en arbitrage gevinst på 6 kr. opstår dette, vil det normalt regulere 

sig da udbud og efterspørgsel hurtigt vil tilpasse sig tilbage til equalibrium. For at opnå 

ligevægt og dermed undgå arbitrage skulle putprisen i stedet være 10,0079 

 

Ud over optionens begrænsede levetid adskiller den sig yderligere fra det underliggende aktiv 

ved ikke at modtage nogle former for udbytter. For en aktie vil de forventede udbytter være 

indregnet i aktiekursen og efter udbetalingen af udbyttet er der tendens til at aktiekursen vil 

falde. I det tilfælde vil ejeren af aktien ikke være stillet dårligere end før da udbyttet er betalt 

til ejeren, såfremt kursen ikke falder mere en udbyttebetalingen og der ses bort fra skat, men 

ejeren af call-optionen vil i komme længere væk fra sin strikekurs selv en der ikke er tilgået 

udbytte til optionsejeren. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tidspunktet for udbytte 

betalinger på når optionen handles da det kan have stor indflydelse på forholdet mellem 

aktiekurs og strikekursen på optionen. 

 

I kraft af at optionsindehaveren kun har ret, men ikke pligt, til at udnytte optionen ved udløb 

betyder det at afkast profilen på en option har en betydelig adskillelse fra en underliggende 

aktie. Sammenlignes en investeringen i en aktie med en investering i en option på samme 

aktie, hvor aktien koster kr. 100 og optionen koster kr. 10 med strike 100 vil afkast profilen se 

ud som i Figur 1 for hver af de to investeringer. 



 17 

 
Figur 1 

Optionen vil altså følge aktiekursen når det går op, men aldrig opnår det samme absolutte 

afkast som aktien da der skal betales en præmie for at få rette til aktien. Til gengæld følger 

optionen ikke aktiekursen når det går nedad, hvor optionen maksimalt kan tabe den 

investerede præmie på de kr. 10, men aktien i værste fald kan tabe kr. 100 hvis virksomheden 

skulle gå konkurs. Optionens afkast inddeles i 3 faser afhængig af hvordan kursen på det 

underliggende aktiv ligger i forhold til strikekursen. Når optionen er out-of-the-money, er 

kursen under strikekursen, at-the-money betyder at kursen og strikekursen er identisk og in-

the-money betyder at kursen er over strikekursen.  

 

Dette vil være den typiske måde at anskue afkastet på for en option, da de mange gange 

bruges til at hedge en aktieportefølje, hvor en option kan hedge en aktie. Anser man i stedet 

optionen som en investering på lige fod med en aktie, vil man lettere kunne sammenligne ved 

at se på afkastet i procent, da man vil kunne købe 10 af ovenstående optioner for samme pris 

som en aktie.  
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Figur 2 Figur 3 

I Figur 2 over de relative afkast ved optionens udløb ses det tydeligt at afkastet er markant 

mere følsomt end aktien. Når optionen er out-of-the-money har optionsinvestoren tabt 100%, 

hvorimod aktie investoren får et mere roligt faldende negativt afkast. At-the-money er der 

stadig 100% tab til optionsinvestoren, da præmien vil være tabt hvis aktien alligevel kan 

købes til strikekursen. Men så snart optionen er in-the-money begynder det at gå stærkt for 

optionens afkast. Aktiekursen skal dog først stige med hvad der svare til optionspræmien, 

men derefter vil aktien slet ikke kunne følge med.  

 

Selv ved hjælp af gearede aktier vil det være svært at opnå det samme afkast som når 

optionen er in-the-money. I Figur 3 er aktien gearet 4 gange, alligevel kan hældningen for 

afkastet for den gearede aktie ikke hamle op med hældningen på optionen, på trods af at den 

gearede aktie giver risiko for tab langt over 100%. 

Optioner stilarter 

Optioner kan sammensættes i mange forskellige stilarter og er ofte navngivet efter hvor de 

geografisk typisk finder anvendelse. De mange stilarter gør det muligt at opfylde forskellige 

behov. De mest kendte er vanilla optioner som kan handles i en europæisk og en amerikansk 

udgave. De to typer adskiller sig fra hinanden når det kommer til hvornår optionen kan 

exercises. Den europæiske option kan kun exercises ved udløb men den amerikanske kan 

exercises når som helst.  
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De amerikanske og europæiske optioner kan også fås i en kombineret udgave kaldet 

bermuda-style optioner. Disse optioner kan exercises på fastlagte datoer mellem handlen og 

udløbet af optionen.  

 

De forskellige stilarter giver også anledning til forskellige prisfastsættelser. Ifølge John C. Hull 

bør der dog ikke være forskel på prisen for en europæisk og amerikansk call option, men for 

amerikanske put option vil man ved at exercise før udløb kunne sælge det underliggende 

aktiv til strikekursen og placere pengene til den risikofrie rente. Derfor bør den amerikanske 

put option have en højere værdi en den europæiske. 

 

Ud over de to vanilla optioner findes to eksotiske optioner, som er kendetegnet ved at tage 

flere faktorer i betragtning nå afkastet beregnes. De asiatiske er et eksempel på dette. På de 

asiatiske optioner beregnes gennemsnittet af aktiekursen på det underliggende aktiv ud fra 

nogle forudbestemte datoer. Afkastet på den asiatiske option bestemmes derefter som 

forholdet mellem strikekursen og den gennemsnitlige kurs på det underliggende aktiv. 

Fordelen ved de asiatiske optioner er at optionspræmien er billigere, 

gennemsnitsbetragtningen reducerer volatiliteten.  

 

En anden afart af de eksotiske optioner er barriere optionerne. Disse kan på samme måde fås 

en lavere præmie end vanilla optionerne. Det er kendetegner barriere optionerne er at der 

lægges en kursgrænse ind for hvornår optionen skal være aktiv. Når det underlæggende aktiv 

rammer grænsen får det effekt på optionen. Grænsen kan både betyde at optionen bliver aktiv 

når grænsen rammes (up- eller down-and-in) eller at optionen ikke længere vil aktiv når 

grænsen mødes (up- eller down-and-out). 

 

Fælles for de eksotiske optioner er at de oftest handles på de uregulerede markeder uden for 

børsen (OTC - over-the-counter) og er derfor svært tilgængelige for mindre investorer. Der vil 

derfor ikke blive taget udgangspunkt i disse optionstyper i analysen. De asiatiske optioner vil 

også sjældent kunne opnå den ønskede gearingseffekt som der søges i denne opgave, da 

volatiliteten udjævnes med gennemsnitsbetragtningen. Barriere optionerne kunne ellers 

være et interessant valgt da de har en lavere præmie, hvilket kan betyde større overskud 

såfremt optionen aktiveres.  
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Black-Scholes 

Optioner har eksisteret i mange år, men i starten blev optionerne handlet uden en god 

matematisk metode til prissætning af optioner og uden fornødne analyser. I stedet blev de 

handlet ud fra sundt fornuft. Dette ændrede Fisher Black og Myron Scholes i 1970. Modellen 

modtog i 1997 nobelprisen i økonomisk videnskab. En options er forholdsvis kompleks at 

sammensætte da der er mange faktorer der spiller ind i prissætningen.  

 

Black-Scholes modellen samler disse faktorer og fastsætter prisen efter en sammenhængen 

mellem den risikofrie rente og afkastet på et risikofyldt aktiv.  

 

For en europæisk call option der ikke betaler udbytte siger Black-Scholes-Merton modellen at 

prisen kan beregnes ud fra denne formel4: 

 � = (
� − �)�(�1) − ������(�2) 

Hvor:  

�� =  �� (!"�#) $% &' �'() *% &�(√�   og �* = �� − ,√- 

 

c er prisen på call optionen, K er strikekursen, r er den risikofrie rente, T er løbetiden for 

optionen og S0 er aktiekursen på tidspunkt 0 og σ er forventningen til standardafvigelsen for 

det logaritmiske afkast også kaldet implicit volatilitet, som beskrives på de følgende sider. 

 

Formlen kan deles op i to led, som indeholder henholdsvis aktiekursen på tidspunkt 0, samt 

strikekursen tilbagediskonteret til tidpunkt 0. De to led sørger tilsammen for at optionen 

opnår en hvis minimum pris, således at der ikke opstår mulighed for arbitrage. Det sker ved at 

den tilbagediskontere strikekursen, trække fra aktiekursen på tidspunkt 0. Dette forsimplede 

eksempel gælder dog kun i det tilfælde hvor volatiliteten er 0. Ind i mellem lægges derfor den 

kumulative normalfordelingsfunktion af d1 og d2 som tager højde for volatiliteten på det 

underliggende aktiv. Når volatiliteten øges vil afstanden mellem N(d1) og N(d2) øges og det vil 

betyde at værdien af optionen stiger. 

                                                        

4 CBS, Avanceret Fixed Income og Derivater. Formeloversigt til Avanceret Fixed Income og Derivater 
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En udfordring som man bør være opmærksom på er at Black-Scholes modellen er beregnet til 

europæiske optioner, hvor optionen kun kan udnyttes ved udløb. Dette har dog størst 

betydning for put optionerne, hvilket ikke vil blive anvendt i denne opgave. Samtidig holdes 

optionerne i analysen frem til optionens udløb hvilket gør at ændringer i optionens tidsværdi 

ikke vil påvirke afkastet på porteføljen. 

 

Da optioner kan sammensættes på et utal af måder, med forskellige strikekurser og løbetider, 

bliver omfanget af historiske optionspriser enormt stort hvis alle data skal arkiveres. Derfor 

kan optionernes afkast ikke analyseres lige så let som aktiers afkast som let kan slås op. I 

stedet kan der beregnes en teoretisk pris for optionen ud fra hvad det underliggende aktiv 

kostede på daværende tidspunkt, samt forventningerne til volatiliteten for aktien.  Derfor vil 

Black-Scholes model være den mest centrale teori der vil blive benyttet i projektet. 

Volatilitet 

Volatiliteten, σ, viser variationen i afkastet på en aktie i form af standardafvigelsen og 

benyttes også som risikoangivelse da den måler usikkerheden om kursafkastet på en aktie. 

 

Volatiliteten angives normalt som volatiliteten pro anno, men kan strække sig over varierende 

perioder. Den mest brugte inden for optioner er 30 dages volatiliteten pro anno, men også 60-

dages og 90-dages volatilitet anvendes. Til beregning af volatiliteten benyttes det daglige 

logaritmiske afkast ved hjælp af denne formel5: 

 

./ = ln 2 
/
/ − 13 

 

Det daglige afkast kan omregnes til 30 dage volatilitet ved at tage standardafvigelsen af det 

daglige logaritmiske afkast for det antal dage der ønskes angivet. Standardafvigelsen findes 

ved denne formel6: 

                                                        

5 Hull, John C. (2000). Options, Futures, & Other Derivatives – Estimating Volatility from historical data - side 242 

6 Hull, John C. (2000). Options, Futures, & Other Derivatives – Estimating Volatility from historical data - side 242 
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, = 4 15 − 1 6 ./*
7

/8� − 15(5 − 1) 96 ./
7

/8� :*
 

 

Da volatiliteten ønskes udtrykt som den årlige volatilitet ganges standardafvigelsen med 

kvadratroden af antallet af dage på et år. Normalt beregnes 252 handelsdage som et år7. 

 Å<=>?� @A=BC>=>C�C = @A=BC>=>C�C 	< ℎB5��=E�B? × GB5CB= ℎB5��=E�B?� 	å �C å< 

Implicit volatilitet 

Den implicitte volatilitet som også kan beskrives som den forventede volatilitet der er 

indarbejdet i optionsprisen. Dette er den mest afgørende variabel for optionens pris, da det er 

den eneste variable som ikke kan fastlægges med sikkerhed, da man ikke på forhånd kan 

forudsige hvordan aktiekursens vil udvikle sig.  

 

Den implicitte volatilitet kan derfor siges at udgør forskellen mellem den udbudte optionspris 

og de øvrige observerbare variabler, som risikofri rente, strikekurs, aktuel aktiekurs og tid til 

udløb. 

 

Der er typisk 3 forhold der har indflydelse på den implicitte volatilitet og for en enkelt aktie 

kan det være en fordel at se den implicitte volatilitet plottet i et 3 dimensionalt diagram for at 

se udviklingen i de forskellige optioner. De 3 mest afgørende forhold er: 

• Historisk volatilitet 

• Optionens strikekurs 

• Tid til udløb 

 

Optionen er altså afhængig af de øvrige variabler, men den historiske volatilitet vil udgøre den 

primære forklaringsgrad. 

 

                                                        

7 Hull, John C. (2000). Options, Futures, & Other Derivatives – Causes of volatility - side 256 
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Strikekursen spiller en rolle for optionens pris, der kommer til udtryk ved det der kaldes 

volatilitetssmilet. Plottes den implicitte volatilitet i forhold til strikekursen vil det danne en 

kurve der ligner smil, hvor bundpunktet vil være strikekursen at-the-money. Black-Scholes 

modellen antager at volatiliteten har en lognormal fordeling og tager derfor ikke højde for 

dette.  

 

På grund smilet vil den laveste implicitte volatilitet opnås for optionen der er at-the-money. 

Det betyder at så snart aktiekursen bevæger sig væk fra optionens strikekurs ændres ikke 

blot pay-off (forskellen mellem strike og aktiekurs), men også værdien af optionen stiger på 

grund af den øgede volatilitet. 

 

Da frygten og sandsynligheden for et potentielt krak er større end et tilsvarende pludseligt 

opsving, vil smilet ofte være en smule skævt, da optionspræmien for en put option in-the-

money tager højde for dette som en del af volatiliteten.  

 

Implicit volatilitet kan være besværlig at opsamle historisk, af forskellige årsager: 

• Kursen på det underlæggende aktiv ændre sig konstant, hvilket kan gøre at den 

implicitte volatilitet for en given strike kan se ud til at have ændret sig, selv om det 

måske blot er kursen på det underliggende aktiv der har ændret sig.  

 

• Sammenhængen med tidsfaktoren (tid til udløb) giver udfordringer med at 

sammenligne den implicitte volatilitet fra dag til dag  

 

I VIX indekset registreres den implicitte volatilitet for optioner i det amerikanske aktieindeks 

S&P500. Ved at foretage en regressionsanalyse hvor volatiliteten i S&P500 forklarer VIX 

indekset vil det være muligt at finde en formel som kan forklare VIX på baggrund af 

Volatiliteten i S&P500.  

 

30-dages volatiliteten for S&P500 findes ved at beregne volatiliteten som beskrevet i 

volatilitetsafsnittet. Dette holdes op mod VIX-indekset i en regresionsanalyse hvor den 

forklarende variabel x er 30-dages volatiliteten pro anno på S&P500 indekset og den 

forklarede variabel y er VIX-indekset. 
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Regresionsanalysen giver som ventet en meget høj forklarings grad R2 på 84,47% og både 

alpha og beta værdierne ligger inden for 95% konfidensintervallet: 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,919125 

R Square 0,844791 

Adjusted R 

Square 0,844734 

Standard Error 0,038158 

Observations 2769 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Intercept 0,073229 0,001247 58,73641 0 0,070784 0,075674 

X Variable 

1 0,761681 0,006207 122,7213 0 0,749511 0,773851 

 

Det kan give udfordringer at anvende regressionen mellem VIX indekset og S&P500 for aktier 

med enten meget høj volatilitet eller meget lav volatilitet. VIX indekset er en gennemsnits 

betragtning af volatiliteten for hele S&P500 og det er ikke garanteret at sammenhængen i 

volatiliteten er lineær på tværs af hele indekset. Der er altså risiko for at regressionen vil 

forudse en for lille implicit volatilitet for optioner med høj historisk volatilitet og en for stor 

implicit volatilitet for optioner med lav historisk volatilitet. Sammenhængen mellem VIX og 

den historiske volatilitet er til gengæld interessant i forhold til udvælgelsen af de aktier der 

skal indgå i stikprøven for analysen de 3 grupper, da aktierne vælges på baggrund af den 

historiske volatilitet med en forventning om at det har en betydning for optionsprisen, som 

påvirkes af den implicitte volatilitet. 

 

I selve analysen vil den implicitte volatilitet at-the-money blive benyttet til at genskabe 

optionspriser for de seneste 10 år. Dette findes via Bloomberg som HIVG (Historical implied 

volatility graph) for hvert enkelt aktie. 
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Strike 

Strikekursen er den kurs som optionen giver ret til at handle en given aktie til. Valget af 

strikekursen har stor betydning for optionens gearing, men også for optionen implicitte 

volatilitet og dermed pris. Når strikekursen er under aktiekursen er optionen in-the-money og 

repræsenterer allerede en indre værdi, hvilket naturligvis kommer til udtryk i optionsprisen. 

Omvendt vil optionsprisen blive billigere når striken vælges over aktiekursen og samtidigt vil 

der opnås en højere gearing jo længere væk man bevæger sig fra aktiekursen. Udfordringen er 

dog at hvis aktiekursen aldrig når op over striken ender optionen med at være værdiløs. 

Aktieudbytte 

Black-Scholes modellen kan både benyttes til prissætning af optioner på aktier med og uden 

aktieudbytte. Hvis en aktie udbetaler aktieudbytte i optionens løbetid tages der højde for 

dette i optionsprisen. Det kræver dog at aktieudbyttet er kendt når optionen handles. Dette 

skyldes at optionen er et afledt produkt af aktiekursen, og at optionen ”kun” giver ret til at 

handle aktien til en bestemt kurs og ikke til udbetaling af udbytter. Derfor gives der en rabat 

på optionen i forhold til aktiekursen, da aktie kursen typisk vil bære præg af at skulle udbetale 

udbyttet. Alternativt ville der kunne opnås en form for af arbitrage, hvis en aktie kunne købes 

dagen inden udbyttet udbetales, og sælges dagen efter udbetalingen til samme kurs.  

For en call options trækkes udbyttet derfor fra aktiekursen i Black-Scholes modellen. 

CAPM 

Hvis en optionsportefølje giver et tilfredsstillende resultat i forhold til en tilsvarende 

aktieportefølje, vil det være interessant at se hvordan den vil performe hvis man 

sammensætter porteføljen så den får den optimale diversificeringseffekt, samt om det vil give 

et bedre resultat end markeds porteføljen. Til dette kan teorien Capital Asset Pricing Model 

benyttes, også kaldet CAPM.   

Der kan være mange måder at sammensætte sin portefølje på og sammensætningen vil have 

stor indflydelse på porteføljens afkast. Dette skyldes korrelationerne mellem aktiverne der 

bidrager til en diversificering af porteføljen. Med andre ord betyder det at det man taber på 

gyngerne, vinder man på karrusellerne. En god veldiversificeret portefølje består af aktiver 

med lav korrelation, således at når et aktiv falder i værdi, stiger et andet. En perfekt negativ 

korrelation vil være en korrelation på -1, hvilket dog vil betyde at porteføljen vil være 

risikofri, og dette vil derfor sjældent ske på aktiemarkedet. I stedet vil en korrelation på 0 
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oftest blive anset som en god diversificeringsgrad. Dette tager CAPM højde for i forbindelse 

med aktivets beta-værdi som er forholdet mellem aktivets korrelation med markedet og 

variansen på markedet. Beta angiver forholdet mellem markedet og det pågældende aktive 

fratrukket den risikofrie rente. Det er dog vigtigt at understrege at modellen er baseret på 

historisk data og det vil det ikke være muligt at fastlægge hvordan markedet kommer til at 

reagere i fremtiden. Derfor arbejdes der i modellen med et forventet afkast på markedet. 

Formlen for det forventede afkast for investeringen i, i CAPM ser dermed således ud8: I(J/) = JK + L/ × (I(JM) − JK 

Den efficiente rand 

Den optimale kombination af risikable aktiver i en porteføljer, der giver det højest mulige 

afkast for en given risiko kaldes den efficiente rand. Da der oftest vil være en sammenhæng 

mellem afkast og risiko, afhænger den optimale portefølje af den enkelte investors 

risikoaversitet. Den efficiente rand viser ikke kun porteføljen med højest eller lavest risiko, 

men viser alle de mulige kombinationer af afkast og risiko. Der er især to punkter på den 

efficiente rand der er vær at lægge mærke til. Den ene er minimum varians porteføljen som 

giver den mindst mulige risiko på markedet når der ses bort fra den risikofrie rente. Det andet 

punkt er markedsporteføljen, som på grund af de effektive markeder vil opnå den position på 

den efficiente rand der giver det højeste afkast for en given risiko.  

 

For at optionsporteføljen kan anses som et attraktivt valg, bør porteføljen ligge over den 

efficiente rand for aktiemarkedet, da der alternativt kan opnås bedre afkast ved en portefølje 

bestående af aktier. Fremgangsmåden hvorved den efficiente rand findes gennemgås under 

sammenligningen af de forskellige porteføljer.  

Performance indikator 

Sharpe ratio 

Hvis det viser sig at en optionsportefølje kan give højere afkast end en aktieportefølje er det 

vigtigt ikke at lade sig for blænde ved kun at se på afkastet. En god investering betyder nemlig 

ikke nødvendigvis kun at den giver et højt afkast, men også at den giver en optimal risiko. 

                                                        

8 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 
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Dette kan en Sharpe ratio hjælpe med at vurdere. Sharpe ratio evaluere afkast og risiko 

sammen, så der kan foretages en investering der giver højest muligt afkast til mindst mulig 

risiko. 

Sharpe Ratio udregnes ved hjælpe af denne formel9: 


ℎB<	� JBC>A =  J/ − JK,/  

J/= afkastet på investeringen, JK= den risikofrie rente og ,/  er standardafvigelsen på 

investeringen.  

 

Den risikofrie rente trækkes fra afkast således at der kun ses på risikopræmien, som er opnået 

ved at påtage sig risiko. Når risikopræmien deles med standardafvigelsen, som også betegnes 

som risikoen på aktivet, får man afkastet for hver enhed risiko. Det betyder at desto højere 

sharpe ratio, desto bedre afkast har man opnået pr påtaget risiko. Sharpe ratio vil typisk blive 

betragtet som god når den er over 1 og fremragende når den er over 3.10  

 

Når sharpe ratio skal beregnes for en portefølje er det vigtigt at tage højde for 

standardafvigelsen for hele porteføljen. Det er altså ikke muligt at benytte et simpelt 

gennemsnit.  

 

I stedet laves der ved hjælp af matrix algebra en ko-variansmatrice over excess returns 

(afkastet minus det gennemsnitlige afkast). På optionsporteføljerne vil excess returns være 

baseret på afkastet i cash flowet ved handlerne af optionerne og på aktierne vil det være 

baseret på afkastet for aktierne på de dage hvor optionerne handles, således at 

standardafvigelserne vil være sammenlignelige.  

 

Metoden kan matematisk opstilles i følgende formel11: NAO(</<P) = 6 	(E)Q R</(E) − I(<P)SR<P(E) − I(<PS 

                                                        

9 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 

10 https://www.investopedia.com/ask/answers/010815/what-good-sharpe-ratio.asp 

11 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 
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Ud fra ko-variansen kan standardafvigelsen for porteføljen beregnes med følgende formel12: 

,T = 46 6 UPU/NAO(</, <P)7
/8�

7
P8�  

Risikopræmien for porteføljen findes ved at fratrække den 10-årige risikofrie rente fra det 

logaritmiske afkast på porteføljen. 

Analyse 

Tilgang til analysen af optioner 

For at skabe et billede af hvordan en portefølje af aktieoptioner ville have udviklet sig 

historisk set er det nødvendigt at skabe en form for historisk portefølje. Dette vil kræve at 

nogle forhold og beslutningskriterier ligger fast, som der kan foretages handles ud fra, inden 

data bliver analyseret. Hvis der først analyseres på datamaterialet er der risiko at 

beslutningsgrundlaget for sammensætningen af porteføljen påvirkes, og derfor præger 

resultatet i en bestemt retning. Derfor vil de følgende faktorer som har indflydelse på Black-

Scholes modellen blive bestemt. 

 

• Strikekurs 

• Risikofri rente  

• Optionens løbetid 

 

Dertil kommer den implicitte volatilitet, som findes i Bloomberg database som HIVG 

(historical implied volatility graph) 

Valg af strike 

For at undgå udfordringer med estimering af volatilitetssmilet, og derved simplificere 

udregningerne vælges der optionerne med en strikekurs der vil at At-the-money. Dette kan 

være en fordel og ulemper i form af følgende: 

                                                        

12 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Avanceret porteføljeteori 
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Fordele ved valg af strike At-the-money 

• Det vil ikke være muligt at foreskrive hældningen på smilet for hver enkelt aktie. 

• Volatilitetssmilets hældning er ikke blot besværlig at forskrive, den gør også at der 

betales en højere pris for optionen, da en stigende volatilitet betyder en stigende pris 

for optionen. På den måde vil volatiliteten med højest sandsynlighed stige i 

forbindelse med en ændring i aktiekursen.  

 

Ulemper ved valg af strike At-the-money 

• Effekten af at bevæge sig væk fra At-the-money striken, kan tjene to formål: 

o Med udgangspunkt i en Call option, hvor striken er højere end aktiekursen kan 

der opnås en markant mindre pris for optionen på investeringstidspunktet. 

Det betyder også at såfremt optionen i løbet af løbetiden skulle gå hen og være 

In-the-money, vil det relative afkast være meget højere og endnu hurtigere 

stigende. Sandsynlighed for at denne option vil blive In-the-Money er 

tilgængæld noget mindre en optionen der er In- eller At-the money fra start. 

Ved at vælge en option der er At-the-money kan man altså gå glip at en 

potentielt endnu højere gearingsmulighed. 

o Stadig med udgangspunkt i Call optionen, kan der også vælges en option der 

ligger med strike under aktiekursen. Dette ville kunne give en form for 

forsikring mod fald i aktiekursen og dermed større mulighed for stadig at 

udnytte optionen ved udløb og derved få værdi af optionen, i modsætning til 

optionen der er handlet At-the-money, som vil være værdiløs ved udløb, hvis 

aktiekursen er faldet.  

 

I praksis vil det ikke altid være muligt at handle optionen til en strike der vil være At-the 

money. Derfor antages det er optionen kan handles med en strike der er afrundet til 

nærmeste hel-tal. Dette vil dog heller ikke altid være muligt i praksis, da intervallet mellem de 

udbudte strikekurser variere i forhold til aktiekursen. Det vil sige at en option på en aktie med 

kurs 200 formentlig typisk vil blive udbudt med strikekurser med et interval på kr. 5 

eksempelvis 190, 195, 200, 205, 210 osv. Hvor en option på en aktie med kurs 20 udbydes til 

strikekurser med intervaller på kr. 1, altså 18, 19, 20, 21, 22. Der kan derfor opstå en mindre 
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afvigelse fra hvad der i virkeligheden har været udbudt, men da Black Scholes modellen 

beregner optionsprisen på baggrund af både strikekursen og aktiekursen på tidspunkt nul, 

minimeres effekten. 

Valg af optionens løbetid 

Optionens løbetid har indflydelse på optionens pris, da black-scholes formlen 

tilbagediskontere strikekursen med den risikofrie rente. Det skyldes en antagelse om at den 

underliggende aktie i optionens levetid på skrives den risikofrie rente og at optionen derved 

giver et pay-off i form af en eventuel risikopræmie på aktien. På baggrund af dette bør 

løbetiden ikke have den store indflydelse på en optionsportefølje. Der er dog et par andre 

forhold som også bør tages med i betragtningen. Volatiliteten kan nemlig svinge mere når 

løbetiden ændres, og da den implicitte volatilitet er en væsentlig faktor for prisen på optioner, 

kan dette have stor betydning.  

 

Hvis der vælges en meget kort løbetid for optionen er vil der være risiko for at der ikke når at 

ske en væsentlig ændring i aktiekursen i løbet af perioden, hvilket vil betyde at aktiekursen og 

strikekursen vil lægge for tæt på hinanden til at dække optionspræmien, som dermed vil være 

tabt. Løbetiden bør derfor være længere end en måned, således at der kan nå er ske en reel 

udvikling i aktiekursen ud over det mere elle mindre tilfældige udsving der vil være på meget 

kort sigt. 

 

Vælges der en for lang løbetid, kan optionerne være noget dyrere, da der må forventes en 

større volatilitet, samt at man betaler den risikofrie rente for optionen. Den øgede optionspris 

vil betyde at investeringssummen bliver større og derved kan komme i en situation hvor man 

opnår en noget lavere gearingseffekt af porteføljen, hvilket er det modsatte af det der ønskes. 

 

Derfor vælges der en løbetid for optionerne på 3 måneder, således at der både er mulighed for 

udsving i aktiekursen, men at der samtidig betales så lille en præmie som muligt, da dette kan 

være med til at minimere eventulle tab af optionspræmier.  

Risikofri rente 

For at optionsprisen beregnes korrekt, benyttes en risikofri rente. Da løbetiden for optionen 

vil være 3 måneder betyder det også at den skal være baseret på den meget kort rente. Derfor 
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vil den risikofrie rente blive baseret på de 3-måneders treasury rente, fra den amerikanske 

treasury fra Federal Reserve Board.  

 

Plottes renteudviklingen, som i Figur 4 kan det ses at renten har ligget et meget lavt niveau i 

den pågældende periode fra 2008 til udgangen af 2018:  

 

 
Figur 4 

Den lave rente kan have en positiv effekt på optionspriserne, da der skal betales et mindre 

beløb for den del af optionen der er relateret til det risikofrie afkast, men som ikke er 

risikofrit for optionen. 

 

Når den risikofrie rente til gengæld skal benyttes til at sammenligne performance vil det ikke 

længere være relevant med en 3 måneders rente, da hele investeringen måles på en periode 

over 10 år. Der vil det i stedet være mere interessant at se på den 10-årige rente for 10 år 

siden som man på daværende tidspunkt ville have kunne sat investeringen i som alternativ. I 

analysen købes det første aktiv den 31. marts 2009 og derfor anvendes den risikofrie 10-arige 

treasury bond for samme dato i forbindelse med performance analyse af de forskellige 

porteføljer. Renten for den 10-årige nulkupon var på denne dato på 2,71%13 

                                                        

13 https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2009 
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Sikkerhedsmargin 

Da investeringsporteføljen vil være meget risikabelt i forhold til at miste hele porteføljen, er 

der nødt til at indregnes en sikkerhedsmargin, således at der kan geninvesteres hvis der efter 

en periode er underskud, der betyder at der ikke længere kan investeres i en portefølje 

bestående af optionerne der tilhører de udvalgte aktier. 

 

Hvis en option er out-of-the-money ved udløb, vil der være et tab på 100% for den enkelte 

option. Til sammenlign vil tab på denne størrelse ske forholdsvis sjældent for en aktie. For en 

portefølje bestående af optioner, er risikoen for at gå fallit derfor større, Det vil derfor være 

en klar fordel at medregne en sikkerhedsmargin som en del af porteføljen, så der fortsat kan 

geninvesteres i nye optioner, hvis der skulle komme en periode med en eller flere store 

nedgange.  

 

Netop ved nedgang har optionerne den fordel at de er begrænset til tab på 100%, i 

modsætning til en gearet aktie. Udfordringen er at hvis man har tabt 100%, vil man miste 

muligheden for at komme med på et efterfølgende opsving, som man automatisk vil få ved den 

ikke gearede aktie.  Med sikkerhedsmargin vil man ved et tab på 100% stadig have mulighed 

for at købe optioner i den efterfølgende periode og dermed få andel i senere opsving. 

Spørgsmålet er hvor stor en sikkerhedsmargin der vil være nødvendig, for at undgå at gå fallit, 

marginen bør indgå som en del af porteføljen den bør placeres i den 3 måneders risikofrie 

rente, så den kan aktiveres uden kurstab, samtidig med en options udløb. Når 

sikkerhedsmarginen regnes med i porteføljen reduceres gearingseffekten af porteføljen, da 

andelen af kapital der skal forrentes bliver større end hvis det kun var værdien af optioner, 

samtidig mindskes risikoen dog, da en del at porteføljen vil stå i det risikofrie aktiv.  

 

Sikkerhedsmarginen skal derfor være tilpas stor til at kunne dække eventuelle gentagne tab, 

men bør heller ikke have en størrelse der udvander for stor en del af gearingsmuligheden. 

Dette vil dog afhænge af investorens risikoaverssitet.  Hvis det vil være muligt at skabe en 

portefølje af optioner der har den samme risikoprofil som en aktie, men som pga. af 

begrænsninger i tab, kan opnå bedre resultater end aktien, kan det også være et interessant 

valg for en investor.  

 



 33 

Ved optionsporteføljens opbygning opstår der er et mere varieret cash flow end ved den 

tilsvarende aktieportefølje. Dette skyldes optionernes udløb, eventuel exercising af aktier 

samt placering i nye optioner, som vil finde sted hver tredje måned. Det er netop dette cash 

flow som sikkerhedsmarginen skal tilsikre ikke bliver negativt. For at finde en passende 

størrelse på sikkerhedsmarginen ses derfor på udsving i porteføljens historiske cash flow.  

 

Cash flowet beregnes ved: NVW = XB<?>5 + NVW�� + 	BYAZZ ZA< ZA<<>?� A	C>A5W − A	C>A5E	<>E ZA< 5Y A	C>A5 W 

 

Ved at diversificere porteføljen over mange underliggende aktiver vil man umiddelbart kunne 

reducere behovet for sikkerhedsmargin, men udfordringen er at hvis der opstår i krak, kort 

tid efter at porteføljen er startet, risikere man at mere eller mindre alle aktiver rammes og 

derved mister diversificeringseffekten sin kraft, hvilket betyder at der skal trækkes mere på 

sikkerhedsmarginen end der er tilgængeligt, og man ender med at have 0% tilbage. Derfor ses 

der på cash flowet for optioner på hvert underliggende aktiv for sig, i stedet for det samlede 

cash flow for hele porteføljen. for hvert enkelt aktiv findes det værste tilfælde, hvilket adderes 

for alle aktiverne, hvilket kan anses som en minimum sikkerhedsmargin.  

 

En sådan minimum sikkerhedsmargin vil være mere end nok til at dække de historiske 

udsving, men den kan stadig være følsom over for udsving der er større end de historiske 

(Ved udsigt til længerevarende nedgange i markedet vil det være relevant at overveje at skifte 

til porteføljen til putoptioner, hvilket der dog er afgrænset fra i dette projekt). Ved at gange 

sin sikkerhedsmargin med 2 fordobler man antallet af perioder som man vil overleve med de 

historiske nedgange.  

 

For at forholde sig til risikoen ved investeringen er det nødvendigt at finde et nøgle tal der ser 

på dette. Sharpe ratio viser afkastet i pr. enhed risiko. Udfordringen ved sharpe ratio er at den 

udregnes på baggrund af volatiliteten på investeringen i forhold til afkastet på investeringen 

minus den risikofrie rente. Problemet med dette er at volatiliteten for et aktiv beregnes på 

baggrund af den naturlige logaritme til de daglige afkast. Optionernes daglige afkast svinger 

meget og da de ikke er tilgængelige på tværs af strikekurser vil de i praksis ikke kunne 

udregnes på historisk basis på grund af volatilitetssmilet.  
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Alternativt vil det være nærliggende at se på afkastet for optionerne fra køb til udløb over 

hele perioden. Der vil udfordringen dog være, at en stor del af optionerne vil ende out-of-the-

money, hvilket giver en værdi på kr. 0. Det betyder at man i formlen for afkast ./ tager den 

naturlige logaritme til 0, hvilket ikke kan lade sig gøre: ./ = ln  ![![��&= ln  �![��& = ln(0) = �<<A< 

For at komme uden om dette kan alle optionerne samt sikkerhedsmarginen anskues som et 

samlet aktiv, hvis afkast og værdi kan følges og vurderes over hele perioden på 10 år. Der vil 

være tilfælde hvor den maximale udnyttelse af sikkerhedsmarginen sker op mod den sidste 

periode, hvilket betyder at en af investeringerne kan ende på 0, hvis optionen også ender out-

of-the-money. Det giver samme udfordring med den naturlige logaritme og derfor lægges der 

en cent til sikkerhedsmarginen for hver aktie. 

 

For at finde afkastet og volatilitet for de samlede optionshandler, for hver af de underliggende 

aktier beregnes udviklingen en modificering af formelen for NVW: 
/ = XB<?>5 + 0,01 + 6(NV7 − XB<?>5) 

Derved kan det kvartalsvise afkast udledes og omsættes til en årlig volatilitet, ved at gange 

med kvadratroden af 4.  

Handelsstrategi 

For den enkelte aktie vil derfor kun blive beregnet optionspriser for den option med den 

strikekurs der blev købt.  

 

Det vil ligeledes være en forudsætningen at optionerne kun handles i forlængelse af hinanden. 

Det vil sige at der ikke kan købes en option på en aktie, før en tidligere købt option på samme 

aktie er solgt. Derved satses der ikke på kursgevinsten på optionen som kan opstå på 

baggrund af volatilitetsændringer, men blot optionens pay-off ved udløb. 

 

Udfordringen ved denne måde at handle på er dog at man kan risikere at gå glip at potentielt 

endnu højere afkast, da volatilitetssmilet kan være med til at skabe en merværdi på optionen i 

form af den optionspræmie man kan få for at sælge optionen, der altid vil være højere end 
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forskellen aktiekursen ned til strikekursen, så længe optionen ikke er udløbet (under 

antagelse af at optionen er en call in-the-money.). 

 

For at handelsmønstret kan sammenlignes en tilsvarende portefølje bestående af aktier, vil 

der udelukkende blive foretaget beregninger og handler med call-optioner. 

 

Den ønskede fordel ved at investere i optionerne i forhold til aktierne, var større forrentning 

for en mindre likvid binding. Når optionerne handles løbene oparbejdes der et likvidt 

overskud. Dette overskud vil der være flere muligheder for at geninvester. De to mest 

interessante i denne sammenhæng vil være: 

 

• Placering i det risikofrie aktiv. 

• Øge antallet af optioner, ved hver periode 

 

Derfor analyseres der hvordan udviklingen vil være i begge scenarier. I Figur 5 ses forholdet 

mellem cash flowet og beløbet der skal investeres for hvert kvartal for at opretholde en 

porteføljen bestående at en option for hver underliggende aktie. Grafen er baseret på alle 

aktiver i alle grupper, men hvor overskuddet ikke er geninvesteret. Porteføljens sharpe ratio 

vil være følsom til hvordan overskuddet investeres. Vælges der at overskuddet placeres i den 

risikofrie rente, vil sharpe ratio stige, da porteføljen bliver mere modstandsdygtig over for 

perioder med tab. Vælges der derimod at genplacere overskuddet i optioner vil sharpe ratio 

falde.  
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Figur 5 

 

Der analyseres derfor både på en portefølje hvor det likvide overskud fra geninvesteres i det 

risikofrie aktiv, så porteføljens sammensætning af optioner vil forholde sig statisk samt en 

portefølje hvor overskuddet investeres i yderligere optioner, således af kommer flere og flere 

optioner i porteføljen, hvilket vil blive beskrevet som den kumulative optionsportefølje. 

Statisk optionsportefølje 

I den første analyse af optionsporteføljen ses der på en portefølje hvor det løbende overskud 

geninvesteres i det risikofrie aktiv. Da der i den analyserede periode er tale om et 

aktiemarked i vækst, vil der som grafen i Figur 5 komme et likvidt overskud forholdsvist 

hurtigt. For at sikre tilgængeligheden af likviditeten vil det risikofrie i denne sammenhæng 

være 3 måneders Treasury bonds, som ligeledes ligger til grund for prissætningen af 

optionerne.  Geninvesteringen i den amerikanske nulkupon obligationen, vil give porteføljen 

et højere afkast end, hvis overskuddet ikke blev geninvesteret, samt en mindre volatilitet end 

hvis overskuddet blev investeret i nye optioner, aktier eller andet. Porteføljen anses derved at 

være statisk sammensat i det den gennem hele forløbet blot vil indeholde en option for hver 

underliggende aktie.  
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Hver option holdes i 3 måneder, hvorefter den udnyttes eller blot udløber afhængig af den 

pay-off. Overskuddet efter hver 3-måneders periode placeres derefter i 3 måneders treasury 

bonds, som ligeledes vil give et overskud efter 3 måneder. 

 

I opgaven er det afgrænset for skat, hvilket betyder at hele overskuddet kan geninvesteres. I 

praksis vil det dog forholde sig anderledes, da det ikke vil være muligt at placere hele 

overskuddet i obligationer, da en del af overskuddet vil gå til skat. Det betyder at i praksis vil 

effekten på afkastet af investeringerne i nulkuponobligationerne bliver mindre end i de 

beregnede eksempler, lige som sharpe ratio, vil fremstå stærkere i opgaven. 

Afkast 

Når afkastet af de 3 grupper beregnes som en statisk portefølje, benyttes cash flowet der 

opstår på baggrund af de handlede optioner og deres resultat ved udløb. Når det eventuelle 

overskud investeres i den 3 måneders nulkupon rente, ganges cash flowet med følgende 

faktor for kontinuert rentetilskrivning: ��\]×� hvor  <K] er den risikofrie rente på tidspunkt t og - er obligationens løbetid på 3 måneder = 0,25 år. 

 

For hver af de 3 grupper opnås der følgende afkast: 

 

Tabel 1 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 159,85 353,81 108,93 

Værdi 31. december 2018 2137,99 1788,07 695,53 

Afkast 1978,14 1434,26 586,59 

Årligt afkast i % 26,6% 16,6% 19,0% 

Volatilitet 47,4% 17,5% 23,2% 

Sharpe ratio 0,50 0,79 0,70 

 

Af skemaet fremgår det at der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem grupperne for de 

underliggende aktiver og porteføljens performance. Sammenhængen er i hvert fald ikke 

lineært forbundet med volatiliteten i aktierne. Grupperne H og L opnår begge de største 

afkast, men også den største volatilitet. Det kan muligvis skyldes af gruppe M har dobbelt så 
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mange optioner medregnet i porteføljen som de andre porteføljer, hvilket giver en bedre 

diversificeringsgrad. Derover kan det skyldes vægtningen i porteføljen som opstår på 

baggrund af de enkelte optioners pris. 

 

Når sharpe ratioen beregnes og sorteres efter størrelse for de 3 grupper, kan de 

indledningsvis sammenlignes ud fra Figur 6, hvor de enkelte optioners sharpe ratio er listet 

efter størrelse. Figuren viser at udsvinget i sharpe ratio er størst for grupperne der er baseret 

på høj og lav volatilitet. Mellem gruppen har en forholdsvis konstant, men meget lav sharpe 

ratio.  

 

 
Figur 6 

For den samlede portefølje opnås der er diversificeringseffekt hvilket betyder at sharpe ratio 

for hele porteføljen beregnes ved hjælp af en ko-varians matrix, hvorfra standardafvigelsen 

kan udledes.  I skemaet i forrige afsnit ses det at porteføljen i gruppe H har en noget lavere 

sharpe ratio end de to andre grupper har. En af årsagerne skyldes dog måden hvor på 

porteføljen er sammensat. Når porteføljen sammensættes efter en option på hver aktie i 

gruppen, risikerer man en stor skævhed i vægten af optioner.  

 

Denne problematik opstår i gruppe H. Opstilles porteføljens optioner i en graf der 

sammenholder risikoen (standardafvigelsen) med vægten som i Figur 7 ses det tydeligt at en 

enkelt option udgør er meget stor vægt af porteføljen, og samtidig har den en meget høj risiko.  



 39 

 
Figur 7 

Dette kan undgås på flere måder.  I dette tilfælde hvor forholdet er så ekstremt, vil det være 

en mulighed at udlade optionen, hvilket vil være den mest simple måde at undgå at en enkelt 

option ”ødelægger” diversifikationseffekten. Dette kan dog give udfordringer da vægtningen 

vil svinge fra handel, til handel og derved gøre det svært at sammenligne med aktierne. Derfor 

bør vægtningen kun foretages før den første handel og holdes gennem hele 

investeringsperioden.  

 

En anden mulighed er at sammensætte vægtene efter en ligelig fordeling. Det vil sige at i en 

portefølje med 25 aktier vil hver aktie udgøre 4%. Dette er beregnet i følgende skema: 

 

Tabel 2 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 159,85 353,81 108,93 

Værdi 31. december 2018 5058,01 1830,76 737,25 

Afkast 4898,16 1476,95 628,31 

Årligt afkast i % 35,4% 16,9% 19,6% 

Volatilitet 22,4% 19,4% 24,3% 

Sharpe ratio 1,46 0,72 0,69 
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Resultatet af denne metode er at der opnås en langt bedre diversificeringseffekt i gruppe H, 

hvilket kommer til udtryk ved en volatilitet for porteføljen på 22,4% i stedet for 47,4%. 

Samtidig øges afkastet betragteligt, da optionen med høj vægt og volatilitet, også havde et 

negativt afkast og derfor påvirkede hele porteføljen meget negativt. 

Denne portefølje vil dog i praksis kræve en større investeringssum, da den antager at der kan 

købes varierende andele i optionerne, hvilket ikke vil være muligt.  

 

I Figur 8Figur 4 ses der på cash flowet i porteføljen, hvor der udviklingen i værdien af 

porteføljen forholdsvist hurtigt bevæger sig væk fra udgangspunktet (opad), hvilket betyder 

at kravet til sikkerhedsmargin kan holdes på et minimum og at der forfor opnås højere afkast. 

Grupperne baseret på aktier med lav og mellem volatilitet følges forholdsvist tæt ad, det kan 

dog være svært at se på grafen, hvor det kan se ud som om at Gruppe M klare det noget bedre 

end gruppe L, hvilket skyldes at de 2 grupper har et forskelligt udgangspunkt og i form af 

investeringssummen, hvilket betyder at det procentvise årlige afkast for gruppe L faktisk er 

højere end gruppe M. 

 
Figur 8 

Omkring det 30. kvartal af porteføljens levetid stiger værdien af gruppe H optionerne meget 

kraftigt. Det vil derfor være interessant og se på hvad dette skyldes. Plottes udviklingen i 

resultatet af optionshandler for gruppe H, som i Figur 9 kan det ses at handlerne i optioner på 

et enkelt underliggende aktiv giver et meget højt resultat. Der kan argumenteres for at dette 

er en outlier og derfor bør fjernes. De omtalte optioner er afledt af aktien på ABMD – 
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ABIOMED, Inc. Som beskæftiger sig med healtcare. Når en portefølje sammensættes på 

baggrund af høj volatilitet, vil der netop være en chance for at fange nogle de denne type 

aktier, som ender der kan give meget høje afkast, især ved en større sammensætning af 

forskellige optioner i porteføljen, På sammen måde vil der også være enkelte af optionerne 

der ikke giver overskud. Derudover kan det ses at det voldsomme spring for den enkelte 

options cash flow, indtræffer senere end stigningen i porteføljens cash flow, hvilket betyder at 

stigningen i porteføljeværdien ikke blot skyldes en enkelt option. Derfor vil optionen ikke 

blive fjernet som en outlier og stigningen betragtes som en del af den sandsynlighed for høje 

afkast der opstår i forbindelse med optionsporteføljen. 

 

 
Figur 9 

 

Som et tredje alternativt kan vælges en minimum varians portefølje, hvor porteføljen 

sammensættes således at porteføljen opnår en placering på den efficiente rand. Udfordringen 

med den metode er at den efficiente rand ændre sig konstant og den vægtning som er optimal 

ved opstart af porteføljen, vil formentlig ikke være optimal ved udgangen af 

investeringsperioden. Til sidst i opgaven vil der dog blive set på hvorledes en 

optionsportefølje kan placeres på den efficiete rand for udvalgte optioner i den angivne 

periode i forhold til en aktieportefølje på de underliggende aktier. 
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Kumulativ optionsportefølje 

Hvor den statiske optionsportefølje mere eller mindre følger den almindelige aktie portefølje, 

er den kumulative optionsportefølje skruet mere progressivt sammen. I stedet for at 

geninvestere overskuddet i de risikofrie nulkuponrenter, investeres der i stedet i yderligere 

optioner svarende til den eksisterende portefølje. Dette bliver muligt da optionerne er 

forholdsvis billige i forhold til aktierne. På samme måde som med den statiske portefølje vil 

man ikke opnå den helt samme progressivitet i praksis som der opstilles i opgaven, da det 

opbyggede overskud vil blive beskattet og der derved vil blive et mindre beløb til rådighed for 

geninvestering.  

 

Investeringen i yderligere optioner vil foregå hver gang der er tilstrækkeligt med overskud til 

at investere i optioner på alle de underliggende aktier der indgår i porteføljen. Da denne 

strategi vil give en større volatilitet, vil det også blive nødvendigt med en større 

sikkerhedsmargin, men den oprindelige sikkerhedsbuffer ønskes fortsat fasthold af hensyn til 

sammenligningen mellem de forskellige handelsstrategier. I stedet vil den ekstra 

sikkerhedsmargin blive opbygget undervejs. Der vil derfor først blive investeret i nye når en 

række krav er opfyldt: 

1. forholdet mellem summen af cash flowet på tidspunkt t og summen af prisen på call 

optioner der skal købes på tidspunkt t skal være større end 2.  ∑ NV∑ � > 2 

Dette sikrer at det ikke købes nye optioner før end der er opsparet en 

sikkerhedsmargin der sikre at alle optioner kan købes i den efterfølgende periode hvis 

alle optioner, ender uden pay-off. 

2. For at undgå negative cash flow i rækken af optionshandler for det enkelte 

underliggende aktiv, er det nødvendigt at begrænse yderligere handler for optioner 

der ikke giver overskud. Derfor vil der ikke blive opkøbt ekstra optioner før end cash 

flowet for den enkelte option er 10 gangen højere end prisen på en call-option. Dermed 

opnås der en yderligere sikkerhedsmargin ud over den der er baseret på den totale 

portefølje. 

3. Når punkt 1 er opfyldt vil der blive købt optioner på de aktiver hvor også punkt 2 er 

opfyldt. Mængden af optioner der vil bliver købt på disse aktiver vil igen afhænge for 
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forholdet mellem summen af cash flow og summen af prisen på call optioner. Da der 

allerede er forholdsvis høje krav til sikkerhedsmarginen, vil antallet af optioner der 

handles, når der er mulighed for det, optimeres således at der opnås en høj 

gearingseffekt, når kravene er opfyldt. Derfor vil der bliver købt det antal optioner der 

svarer til forholdet mellem summen af cash flow og summen af prisen på call optioner 

minus en gang,  

Afkast 

I Tabel 3 beregnes porteføljerne med kumulative investeringer i optioner. De giver generelt et 

højere afkast end den tilsvarende porteføljesammensætning hvor overskuddet investeres i 

den risikofrie rente. Der kan heller ikke her tales om en klar sammenhæng mellem 

gruppernes volatilitet ved udvælgelsen og deres performance. Grupperne M og L opnår en 

smule bedre performance i form af afkast og kun en begrænset stigning i volatiliteten således 

at sharpe ratio stiger og porteføljen dermed giver et større afkast pr. risikoenhed. Hvorimod 

gruppe H får en væsentlig højere volatilitet, og kun et begrænset merafkast, hvilket gør at 

Sharpe ratioen falder ret kraftigt.  

 

Tabel 3 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 159,85 353,81 108,93 

Værdi 31. december 2018 3679,35 3071,02 1100,93 

Afkast 3519,50 1717,21 992 

Årligt afkast i % 32,2% 22,2% 23,7% 

Volatilitet 81,7% 17,1% 25,0% 

Sharpe ratio 0,36 1,13 0,84 
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Figur 10 

 

For gruppe H er der fortsat at en enkelt option udgør 52% af porteføljen og derfor ses der 

også her på hvordan gruppernes performance ville have set ud hvis der var den samme vægt 

for alle optionerne, hvilket er illustreret i Tabel 4. 

 

Når denne portefølje skal udregnes vil det være nødvendigt at ændre på sikkerhedsmarginen 

for de enkelte underliggende aktier, da det vil variere hvilke aktiver der skal geninvesteres i. 

Dette vil både gælde for den sikkerhedsmargin der optræder som investeringssummen samt 

for den sikkerhedsmargin der er indbygget i handelsmønstret, i form at antallet af gange som 

cash flowet skal kunne dække optionspriserne (punkt 2 fra de forgående definerede krav til 

handel med nye optioner).  Når porteføljerne skal investeres efter lige andele optioner for 

hver underliggende aktiv, vil det kræve en meget høj dækning af netop dette, da dækningen 

vil gå fra 10 gange options pris til 31 gange optionens pris, hvilket naturligvis vil begrænse en 

hel del handler. Den kraftige stigning skyldes at når cash flowet investeres i nye optioner 

bliver porteføljen meget sårbar overfor volatiliteten og når så stor en del af cash flowet 

geninvesteres vil det give et negativt resultat, hvis sikkerhedsmarginen er lavere. 

 

Handelsmønstret er lagt efter at de 3 grupper alle skal kunne opretholde positive cash flows 

for hver af de enkelte underliggende aktier, da der alternativt ikke vil kunne udregnes afkast 

til brug for standardafvigelsen, da den naturlige logaritme ikke kan benyttes til negative 
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værdier. Det betyder også at det vil være muligt at sammensætte et mere lempeligt mønster i 

forhold til sikkerhedsmargin der tilgodeser de to andre grupper og gør det muligt for dem at 

foretage flere handler af en tilpas størrelse der ikke udvander hele overskuddet ved en enkelt 

geninvestering. 

 

Tabel 4 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 284,03 1642,12 128,31 

Værdi 31. december 2018 5383,18 10136,74 1312,65 

Afkast 5099,15 8494,62 1184,34 

Årligt afkast i % 30,2% 18,7% 23,8% 

Volatilitet 32,1% 34,9% 43,7% 

Sharpe ratio 0,85 0,45 0,48 

 

Når porteføljen med lige andele i hver i hver option sammenlignes med porteføljen med en 

option for hver aktier opnås der forholdsvis forskellige resultater i forhold til performance. 

Diversificeringseffekten opnår umiddelbart ikke den samme effekt på de denne portefølje, når 

optionerne fordeles ligeligt for grupperne M og L, hvilket kan skyldes at porteføljen bliver 

mere følsom over udsving der opstår i forbindelse med handlerne af de ekstra optioner der 

bliver handlet. For gruppe H er der dog stadig en stor positiv effekt, hvilket dog fortsat skyldes 

den enkelte option som udgjorde 52% af porteføljen med en option pr. aktie. 

 

Ser man på cash flowet for denne sammensætning i Figur 11, er der ikke de store forskelle 

udviklingsmæssigt. Den væsentligste forskel er at investeringssummen i gruppe M er steget 

og kurven derfor har ændret sig i grafen. Porteføljernes volatilitet giver ikke væsentlig 

mulighed for at udnytte handelsmønstret, men der foretages dog enkelte handler med ekstra 

optioner som øger volatiliteten. Mønstret kræver at der et forholdsvist godt afkast til at starte 

med, således at der kan opbygges et overskud der kan geninvesteres. Når Porteføljen ikke 

opnår et overskud der tillader køb af ekstra optioner minder de derfor en del om den statiske 

portefølje. 
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Figur 11 

Udfordringen med grupperne er at de ikke får opbygget et tilpas overskud til for alvor at 

komme i gang med at købe yderligere optioner, når kravet til sikkerhedsmarginen stiger. 

 

En udfordring ved denne del af analysen er at netop den del af sikkerhedsmarginen der er sat 

efter at cash flowet er kendt, således at de negative cash flows undgås. I praksis kan der derfor 

være svært på forhånd at sige hvor stor en sikkerhedsmargin der vil være påkrævet for at 

undgå de negative afkast. Dog vil det ikke være lige så afgørende i praksis om cash flowet for 

handler på en enkelt underliggende aktie giver et negativt resultat, da de øvrige handler vil 

dække over underskuddet. Det kan derfor overvejes om det naturlige logaritmiske afkast vil 

være det rigtige at benytte for denne type portefølje.  

 

Selve handelsmønstret spiller også er afgørende rolle for denne porteføljes performance, da 

den kan sammensættes på et utal af måder. Handelsmønstret kan gøres mere eller mindre 

mekanisk, det vil sige mængden af kriterier der skal opfyldes kan øges eller mindskes, og 

ligeledes kan kriterierne gøres mere eller mindre lempelige, eller der kan blot foretages en 

vurderingssag på hver handelsdag om hvilke optioner der skal købes for den efterfølgende 

periode, hvilket formentlig ville være den mest naturlige metode, som dog kan være svær at 

teste med tilbagevirkende kraft.  
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Det kan derfor ikke klart siges ud fra denne analyse om den kumulative portefølje vil være 

den bedste løsning, men det kan konkluderes at risikoen stiger i forbindelse flere handler med 

optioner og at det gælder om at finde den rette balance mellem en sikkerhedsmargin der kan 

dække med perioder hvor optionen går out-of-the-money  

Aktieportefølje 

Aktieporteføljen er den mest simple af de udvalgte porteføljer. Oftest vil en aktieportefølje 

sammensættes således at der opnås den størst mulig diversifikationseffekt. Dette er ikke 

tilfældet med denne portefølje, da der ønskes en sammenligning med optionsporteføljen og 

optionsporteføljen udelukkende er sammensat på baggrund af volatilitet.  

 

Aktierne analyseret over hele perioden, hvor de købes i starten af perioden og sælges ved 

udgangen af perioden. Aktierne vil løbende udbetale udbytter, hvilket vil tælle med som en 

del af det samlede afkast, men vil ikke blive geninvesteret da de ikke er af en størrelse der er 

lige så betydelig som eksempelvis overskuddet for optionerne. I tabellen herunder er det 

illustreret hvor lille en del udbyttet udgør i forhold til både den indledende investering samt 

porteføljens værdi ved udgangen af perioden. I gruppe H og L vil udbyttet ikke være stort nok 

til at dække den indvende investeringssum og i gruppe M vil værdien af porteføljen overgå det 

samlede udbytte. 

 

Tabel 5 

Gruppe Samlet udbytte Investering Værdi ved udløb 

Gruppe H 112,58     418,87     3.318,14     

Gruppe M 1.741,97    1.296,53     4.559,68     

Gruppe L 439,26     864,79     2.156,51    

 

Alternativt kunne udbyttet placeres i mindre andele af porteføljen, dette vil dog blive en 

smule vaskeligt at udregne samtidig med at det kan være svært at forholde sig til, når 

porteføljen skal sammenlignes med optionerne. En anden mulighed er at placere udbyttet i 

den risikofrie rente, hvilket med den statiske optionsportefølje. 
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Afkast 

Afkastet for aktierne er forholdsvist simpelt at beregne i forhold til de øvrige grupper. Her ses 

der blot på investeringssummen ved porteføljernes opstart, samt værdi ved udgangen af 

investeringsperioden. Den naturlige logaritme beregnes til forholdet og deles med 

tidsperioden. Derved opnås afkastet som kan ses i Tabel 6 for en portefølje med aktier 

bestående at en hver aktie der indgår i den pågældende gruppe. 

 

Tabel 6 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 418,85 1296,53 864,79 

Værdi 31. december 2018 3318,14 4559,68 2156,51 

Afkast 2899,27 3263,15 1291,72 

Årligt afkast i % 7,1% 7,4% 6,0% 

Volatilitet 9,4% 8,1% 4,2% 

Sharpe ratio 0,46 0,57 0,78 

 

Afkastet er som ventet noget lavere for aktie porteføljen end det er for optionsporteføljerne, 

men det samme gælder for volatiliteten. Det medfører at også sharpe ratioen ender under 1 

som de fleste af optionsporteføljerne.  

 

Når andelene i de enkelte aktier fordeles ligeligt, opnås der som med de øvrige porteføljer en 

et bedre resultat for aktieporteføljen betyder det en et bedre afkast for alle grupperne og kun 

en minimalt forringet volatilitet, hvilket resulterer i en bedre sharpe ratio, som kan ses i Tabel 

7 
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Tabel 7 

 Gruppe H Gruppe M Gruppe L 

Investeringssum 418,85 1296,53 864,79 

Værdi 31. december 2018 3318,14 4559,68 2156,51 

Afkast 2899,27 3263,15 1291,72 

Årligt afkast i % 16,0% 9,0% 6,4% 

Volatilitet 11,5% 7,5% 4,2% 

Sharpe ratio 1,16 0,83 0,88 

 

I begge aktieporteføljer er der en noget tydeligere sammenhæng mellem afkast og risiko, og 

det er væsentlig mere relevant med inddelingen i de forskellige grupper, da disse porteføljer 

netop sammensat på baggrund af volatiliteten. 

 

For aktieporteføljen er cash flowet mindre relevant da der ikke foretages handler undervejs i 

perioden, som har indflydelse på porteføljen, på samme måde som med optionerne. I stedet 

kan der ses der på udviklingen i aktiekursen for de 3 porteføljer, hvilket kan er illustreret i 

Figur 12  

 
Figur 12 
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Gearet aktieportefølje 

Den gearede aktieportefølje vil blive sammensat på baggrund af de samme aktier som i de 

øvrige porteføljer. Det der er afgørende for den gearede portefølje er dels omkostningen for at 

geare porteføljen, samt den risikoen der er forbundet med gearingen. Ved de øvrige 

porteføljer vil der maksimalt kunne opnås et tab på 100% af den investerede kapital, men for 

den gearede portefølje vil der i princippet også være risiko for at tabe hele gearingen. Med 

diversificeringen over 25 til 50 aktier i hver gruppe vil risikoen for at miste 100% af 

porteføljen dog være forholdsvis lille, hvilket ikke ville være utænkeligt for en 

optionsportefølje, men jo højere gearingen bliver desto hurtigere går det også ved en eventuel 

nedgang hvis porteføljen er gearet 10 gange, vil der være tabt over 100% så snart aktierne er 

faldet med blot 10%. 

 

Blandt analyserne for de øvrige porteføljer klarede, porteføljerne sig bedst ved at sprede de 

underliggende aktiver ud ligeligt. For de gearede aktiver ses der derfor på denne 

sammensætning af andelene i porteføljen. For de gearede porteføljer vil performance 

naturligvis afhænge af graden som porteføljerne geares og derfor ses der på udviklingen i takt 

med at porteføljen geares med op til 10 gange.  

Afkast 

Afkastet beregnes på baggrund af investeringssummen, som vil bestå en prisen for en aktie 

plus en sikkerhedsmargin der skal tilsikre at værdien af porteføljen ikke bliver negativ. Da det 

vil kræve likviditet at geare porteføljen, betales den risikofrie rente for den del af porteføljen 

som geares. I praksis er det ikke sikkert at pengene kan lånes til den risikofrie rente og en 

långiver vil formentlig kræve en form for sikkerhed for penge der er lånt til investeringen.  

 

I Tabel 8, Tabel 9 og Tabel 10 ses, sikkerhedsmargin, afkast, volatilitet samt sharpe ratio for 

de forskellige gearingsniveauer i henholdsvis gruppe H, gruppe M og gruppe L. For et overblik 

over hvorledes porteføljen performer i forbindelse med gearingen kan der i Figur 13 ses 

hvordan udviklingen af sharpe ratio forholder sig i takt med at gearingen stiger. Der er i 

grafen taget højde for at det vil kræve en sikkerhedsmargin for at undgå en negativ 

porteføljeværdi, da volatiliteten er beregnet ud fra udsvinget omkring den ugearede 

egenkapital plus den nødvendige sikkerhedsmargin.  
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Figur 13 

Grafen viser hvordan sharpe ratio har en tendens til at falde i takt med at porteføljen geares. 

Ønskes der en høj sharpe ratio, er det derfor begrænset hvor mange gange man bør geare sin 

portefølje. Umiddelbart ser det ud til at det bedst kan betale sig at geare en portefølje med lav 

volatilitet, da det giver højere sharpe ratio for en højere gearing, men dette vil betyde at der 

ikke kan opnås de samme høje afkast som på optionsporteføljerne, hvilket kan ses i tabellerne 

for de enkelte grupper. 

 

Tabel 8 

Grupper H Margin Årligt afkast i % Volatilitet Sharpe ratio 

Gearing 2x 22,1% 23,8% 21,0% 1,005322 

Gearing 3x 56,3% 26,8% 30,0% 0,804239 

Gearing 4x 93,8% 28,8% 33,1% 0,786466 

Gearing 5x 132,8% 30,0% 35,3% 0,773434 

Gearing 6x 172,5% 30,8% 36,1% 0,778083 

Gearing 7x 212,2% 31,4% 36,7% 0,782084 

Gearing 8x 252,2% 31,9% 37,2% 0,785006 

Gearing 9x 292,4% 32,3% 37,6% 0,786092 

Gearing 10x 332,8% 32,5% 37,9% 0,786268 
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I gruppe H med aktierne der har en høj volatilitet, kræves der en forholdsvis høj 

sikkerhedsmargin i takt med at gearingsniveauet stiger. Sikkerhedsmarginen angives i 

procent af tilsvarende ugearet portefølje, det vil sige at en portefølje der geares 10 gange 

kræver en sikkerhedsmargin på 332% af værdien af en ugearet portefølje, således at selv om 

porteføljen er gearet 10 gange vil det stadig være behov for likviditet svarende til en tredjedel 

af porteføljen for at undgå at porteføljen bliver insolvent. Fordelen ved gearingen bliver 

derfor mindre og mindre for hver gang der geares en ekstra gang, hvilket kommer til udtryk i 

det marginale afkast der opnås for hver gang der geares yderligere en gang. Ligeledes stiger 

volatiliteten, da afkastet svinger mere omkring investeringen. 

 

Tabel 9 

Gruppe M Margin Årligt afkast i % Volatilitet Sharpe ratio 

Gearing 2x 3,5% 13,6% 12,9% 0,845919 

Gearing 3x 12,7% 15,8% 17,3% 0,758181 

Gearing 4x 23,0% 17,6% 20,0% 0,744866 

Gearing 5x 34,2% 18,1% 22,4% 0,687396 

Gearing 6x 47,2% 19,3% 23,6% 0,702581 

Gearing 7x 62,2% 20,2% 24,7% 0,707752 

Gearing 8x 77,6% 20,9% 26,6% 0,683864 

Gearing 9x 94,1% 21,5% 28,5% 0,658938 

Gearing 10x 112,2% 22,0% 30,2% 0,63614 

Anderledes ser det ud i gruppe M hvor de lavere udsving giver mindre behov for 

sikkerhedsmargin. Da afkastet dog er en smule lavere for denne gruppe, opnår den en sharpe 

ratio der er en smule lavere end gruppe H, hvilket gør denne gruppe til et mindre attraktivt 

valg. 
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Tabel 10 

Gruppe L Margin Årligt afkast i % Volatilitet Sharpe ratio 

Gearing 2x 0,0% 13,6% 6,5% 1,672844 

Gearing 3x 0,0% 16,6% 8,3% 1,678483 

Gearing 4x 0,0% 18,9% 10,0% 1,629435 

Gearing 5x 0,1% 20,8% 13,3% 1,357493 

Gearing 6x 0,5% 22,3% 15,5% 1,263008 

Gearing 7x 1,8% 23,5% 20,3% 1,024751 

Gearing 8x 5,4% 24,5% 27,5% 0,790401 

Gearing 9x 11,0% 25,2% 28,9% 0,777618 

Gearing 10x 17,9% 25,7% 29,6% 0,776836 

 Gruppe L som består af aktierne med lav volatilitet, klarer sig rimelig fornuftigt når der ses på 

risiko. Den lave volatilitet betyder at der ikke er et voldsomt behov for sikkerhedsmargin som 

skal forrentes, hvilket øger afkast i procent af investeringen og dermed opnås der faktisk et 

højere afkast på porteføljen i forhold til gruppe M som kræver større sikkerhedsmargin. Det 

er på denne portefølje der vil være den bedste mulighed for at opnå en høj sharpe ratio, som 

drives også er drevet af den lave risiko og for at opnå høje afkast på porteføljen vil det kræve 

en kraftig gearing. Gruppen med lav volatilitet skal geares 7 gange for at opnå et afkast på 

sammen niveau som en porteføljen der er gearet 2 gange i gruppe H.  

 

Udfordringen med den gearede portefølje og analysens resultater er der i den analyserede 

periode primært har været en opadgående tendens i markedet. Den gearede portefølje, vil 

være langt mere følsom over for en periode med en nedadgående tendens end de øvrige 

porteføljer. Som med optionsporteføljerne er sikkerhedsmarginen sat på baggrund af data, 

der ikke vil være tilgængelige ved opstart af porteføljen, så i praksis bør der overvejes en 

større sikkerhedsmargin og hvis der skulle komme en periode med nedgang kort tid efter 

opstart, vil der være stor sandsynlighed for at porteføljen vil blive insolvent. 

 

For at bekrive tanken bag den gearede portefølje kan der tages udgangspunkt i WACC – 

Weighted Average Cost of Capital, som typisk består af gæld og egenkapital. I dette tilfælde vil 

der være et lavere afkastkrav til gælden, da långiveren vil have retten til at modtage sin 
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tilbagebetaling, selvom portefølje ender med et tab, i modsætning til egenkapitalen, som bære 

al risikoen for tab, hvilket betyder at afkastkravet til egenkapitalen også vil være højere end til 

gælden. Ved at låne kapital der har et lavt afkastkrav i form af rente, kan aktieporteføljen 

udvides for lånt kapital. Da aktierne forventes at give et højere afkast end der betales i rente, 

forventes der derved at kunne opnås en gevinst. Risikoen for at porteføljen mister værdi der 

er større end egenkapitalen, stiger i takt med at gearing øges. Dette kommer tydeligt til udtryk 

i alle 3 porteføljer, hvor sharpe ratioen stiger i forbindelse med gearingen, da volatiliteten 

stiger i forhold til egenkapitalen som er defineret som sikkerhedsmarginen plus den ugearede 

aktieportefølje.  

Sammenligning af porteføljer 

I analysen af de forskellige portefølje blev det forholdsvis hurtigt klart at diversificeringen af 

porteføljen er forholdsvis vigtigt for porteføljens performance, derfor vil sammenligningen af 

de forskellige typer af porteføljer tage udgangspunkt i den del af analysen hvor porteføljen er 

sammensat efter lige andele af hver aktiv og den del af analysen som er baseret på aktivernes 

vægtning ud fra værdien vil ikke blive sammenlignet. Den optimale vægtning af de enkelte 

aktiver i hver portefølje er endnu ikke fastlagt, da der ønskes en sammenligning af de enkelte 

aktivers performance uden den optimale vægting. Risikoen ved at finde vægtet først, er at 

porteføljerne ikke sammenlignes på lige vilkår. En enkelt aktie kan eksempelvis have udsving 

der gør den meget fordelagtig for en optionsportefølje i forhold til en gearet portefølje. Hvis 

volatiliteten på en aktie er meget høj kan det betyde at en gearet portefølje skal have en meget 

høj sikkerhedsmargin for ikke at ende med en negativ værdi, hvorimod en option på den 

samme aktie blot vil ende out-of-the-money og derefter vil kunne give høje afkast igen. I de 

tilfælde kan man risikere at selve diversificeringen er en af de primære kræfter bag 

porteføljernes performance og dermed forstyrre billedet af sammenhængen mellem en 

optionsportefølje og aktieportefølje.  

Porteføljernes forhold mellem hinanden 

Når de forskellige strategier skal sammenholdes så der kan vurderes hvilken strategi der er 

den bedste vil det være relevant at se dem ud fra deres risiko og afkast på samme måde som 

det gøres under Capital Asset Market Pricing. I Figur 14 er alle de forskelle porteføljer med 

ens andele placeret således at det kan ses hvilket afkast der kan opnås til en given risiko. X-

aksen viser risikoen som volatiliteten i porteføljen og y-aksen viser afkastet på porteføljen. Ud 
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fra grafen kan det ses at der er en del af porteføljerne der vil være direkte uinteressante at 

investere i. Ud fra graferne i Figur 14 ligger de gearede porteføljer generelt højt oppe når 

afkastet holdes op mod risikoen. I 2 tilfælde ligger optionsporteføljerne dog over de gearede 

aktier. Dette sker når der vælges en statisk optionsportefølje med høj volatilitet, samt når der 

vælges en kumulativ optionsportefølje med lav volatilitet.  

 

 
Figur 14 

I Figur 14 er det også interessant at se på udformningen af de forskellige porteføljer i grafen. 

For porteføljerne der er baseret på aktier er der en nogenlunde lineær sammenhæng mellem 

afkast og risiko, hvor afkastet stiger når risikoen stiger. Dette vil også være det mest naturlige, 

samt et krav fra investorerne.  

På optionsporteføljerne er der ikke den helt samme sammenhæng mellem risiko og afkast, 

men begge konstruktioner af optionsporteføljer følger det samme mønster, hvor en høj 

volatilitet i de underliggende aktier giver et markant højere afkast. En volatilitet omkring 

medianen i de underliggende aktier giver til gengæld en risiko der er meget lav i forhold til de 

øvrige volatilitetsniveauer, men afkastet bliver så lavt at det vil være uinteressant, der kan 

sammensættes flere forskellige porteføljer der giver højere afkast til en lavere risiko.  

Optionsporteføljerne med den lave volatilitet i de underliggende aktier opnår er højere afkast 

end dem fra volatilitet omkring medianen til gengæld er der meget store udsving i cash flowet 

hvilket betyder en høj risiko der heller ikke modsvare det afkast der kan opnås på ved de 

gearede porteføljer. Denne sammenhæng tyder på at det vil være nødvendigt at have en høj 
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volatilitet i de underliggende aktiver, hvis der skal sammensættes en portefølje bestående af 

optioner. Dette kan dels skyldes at den implicitte volatilitet undervurderes af optionens 

udbydere, men den primære årsag vil formentlig være optionens delta. Som 

regresionsanalysen tidligere i opgaven viste er der en sammenhæng mellem den historiske 

volatilitet og den implicitte volatilitet. Optionens delta afhænger at den implicitte volatilitet 

som optionen havde da den blev handlet, og indgår i Black-Scholes modellen som N(d1). I 

nævnt i teoriafsnittet beregnes delta ud fra denne formel: 

�(��) = � `ln  (
� − �) �% & +  < + ,* 2% & -,√- a 

Derfor vil en stigning i volatiliteten medføre en højere delta på optionen. En option med en høj 

delta er interessant, da delta værdien fortæller hvordan optionsprisen ændre sig i 

forbindelsen med en ændring i den underliggende aktie. Dette kan dog ikke overføres direkte 

på porteføljen, da der er tale om sandsynligheden for at optionen stiger, og dette først og 

fremmest vil komme til udtryk, hvis optionen skal sælges igen, hvilket ikke sker med 

optionerne der indgår i porteføljerne, men når delta er høj er optionens følsomhed også høj, 

hvilket også er et tegn på at den hurtigere kan gå mere in-the-money end en option med en 

lav delta. 

Sammenhængen mellem delta og volatiliteten er dog ikke lineær og hvis volatiliteten bliver 

for lav vil delta igen begynde at stige når optionen er at-the-money som de er i de beregnede 

porteføljer. Dette kan være forklaringen på at der heller ikke er en lineær sammenhæng 

mellem afkast og risiko i takt med at volatiliteten på de underliggende aktiver ændre sig. 

 

De ugeare aktier ligger en smule for sig selv i grafen og kan være et fornuftigt valg, hvis der 

ønskes forholdsvist sikkert afkast, som dog ligger dobbelt så højt som den risikofrie rente. Så 

snart man bevæger sig ud af x-aksen og begynder at påtage sig mere risiko vil det dog være et 

bedre valg at geare porteføljen der består af aktier med lav volatilitet, da det vil give et højere 

afkast, såfremt pengene kan lånes til den risikofrie rente og markedet fortsat vil stige. 

CAPM  

Analysen af optionsporteføljen og sammenligningen med aktieporteføljerne viste at en 

optionsportefølje hvor det overskydende cash flow investeres i den risikofrie rente vil give et 

højere afkast end hvis der investeres i aktien også selv om aktier geares. Analysen var dog 
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baseret på at alle aktiver var ligeligt fordelt. Det vil derfor være interessant at se på hvordan 

dette vil udvikle sig hvis diversificeringen optimeres. Det vil betyde at aktiver som har en 

mindre god effekt på porteføljen nedprioriteres og aktiver som giver en god 

diversificeringseffekt øges. Dette gøres både for aktieporteføljen samt for optionsporteføljen. 

 

Normalt når den efficiente rand skal findes beregnes vægtningen ud fra markedsporteføljen 

og man vil derfor skulle medbringe alle de tilgængelige aktier. I denne analysen vil den 

efficiente rand dog kun blive beregnet ud fra de aktier der er indgået i den forrige analyse af 

porteføljerne det vil sige, at for gruppen med aktier af høj volatilitet vil det kun være disse 

aktier der indgår. Dette sikre at den efficiente rand ikke påvirkes af aktiver der ikke har haft 

mulighed for at indgå i optionsporteføljen og dermed kan give et misvisende billede, samt at 

kovariansmatricen ikke opnår en størrelse hvor den ikke kan beregnes. 

 

For at finde den efficiente rand findes først beta og alpha værdierne for de enkelte aktier. Beta 

findes ved at se på korrelationskoefficienten mellem det kvartalsvise afkast fratrukket den 

risikofrie rente på markedet og det enkelte aktiv og alpha findes som interceptet for 

korrelationen. Fra alpha og beta værdierne kan den empiriske risikopræmien for aktierne 

findes som følgende formel14: L/ × I(JM) + b 

Hvor I(JM) er den estimerede risikopræmie for markedet. Denne risikopræmie er beregnet 

på baggrund af variansen i S&P500 indekset. Den månedslige risikopræmie på markedet 

bliver dermed 0,001396. 

 

Der opstilles en kovariansmatrice på baggrund af de månedlige afkast. Den inverse 

kovariansmatrice kan ganges på risikopræmierne, hvorved der findes Z-værdier der lægges til 

grund for portefølje A og B, således at minimumvariansporteføljen kan beregnes. 

 

Minimum variansporteføljen findes ud fra denne formel der giver vægten af portefølje A15: 

                                                        

14 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 

15 CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 
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cd,Mef = ,g* − ,d,g,d* + ,g* − 2 × ,d,g 

 

Ved gradvist at mindske vægten af portefølje A i minimum variansporteføljen kan den 

efficiente rand opstilles på baggrund af de samlede porteføljers risiko og afkast. Dette gøres 

for både aktieporteføljen samt for den statiske optionsportefølje. Den efficiente rand for de to 

måder at sammensætte porteføljer på kan ses i Figur 15.  Hvor de øvrige analyser er baseret 

på årlig risiko og afkast er denne sammenligning baseret på kvartalsvis risiko og afkast, og 

tallene fra de øvrige analyser kan derfor ikke sammenlignes direkte. 

 

 
Figur 15 

Resultatet i Figur 15 viser nogle interessante forskelle mellem aktieporteføljen og 

optionsporteføljen. Mest interessant er det at se på hældningen af den efficiente rand for de to 

porteføljer. Aktiernes efficiente rand har en forholdsvis flad hældning, hvilket betyder at der 

ikke opnås væsentligt højere afkast ved at påtage sig ekstra risiko. Derimod er hældningen for 

porteføljen med optioner noget stejlere og der er dermed en højere gevinst ved at påtage 

mere risiko.  

 

Derudover er placeringen også interessant, da optionsporteføljen ligger noget højere end 

aktie porteføljen. Den store hældningen samt placeringen af den efficiente rand for 
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optionerne, kan skyldes at optionsporteføljen generelt er meget volatil og giver mulighed for 

nogle meget høje afkast men også stor risiko  

 

Hvis man som investor er villig til at øge sin risiko fra minimum varians porteføljen af aktier, 

så er der altså kun meget begrænset gevinst ved den påtagne risiko, hvis man holder sig til 

aktierne. Øger man risikoen pr. kvartal til over 0,07 vil det langt bedre kunne betale sig at 

investere i optionsporteføljen da den giver et afkast der er næst dobbelt så højt. 

Diskussion 

I vurderingen af resultaterne ses der på analysens validitet og reliabilitet. Det er væsentligt at 

forholde sig kritisk til begge dele, da det har betydning for kvaliteten af undersøgelsen. Det er 

altså ikke nok blot at se på resultaterne i analysen, da der kan være flere faktorer som 

trækker resultaterne i den ene eller anden retning, hvilket man bør være meget opmærksom 

på. 

 

Validiteten forklarer hvorvidt der er overensstemmelse mellem det empirisk grundlag og den 

anvendte teori og om denne overensstemmelse kan siges at være gyldigt og relevante i 

forhold til det der ønskes besvaret i problemformuleringen.  

Reliabiliteten fortæller hvorvidt de anvendte data og metoder der er benyttet i analysen er 

pålidelige for analysen eller om der er skævvridninger, der kan give et andet billede af 

virkeligheden.  

Hvilke faktorer der spiller ind for validiteten og reliabiliteten vil blive gennemgået herunder. 

Validitet 

Der kan være mange mulige sammensætninger af en portefølje. I opgaven er der benyttet en 

sammensætning hvor andelene er ligeligt fordelt i grupper udvalgt efter historisk volatilitet. 

Dette er ikke nødvendigvis en irrelevant måde at sammensætte porteføljen på, men der kan 

være måder som er mere fordelagtige. Dette kan dog være svært at forudsige, da der man vil 

være nødsaget til at baserer sine valg på estimeringer af fremtidige afkast, hvilket giver risiko 

for fejlestimeringer. Afhængig af hvordan porteføljen sammensættes opnås der forskellige 

resultater, gyldigheden og relevansen for de anvendte sammensætninger afhænger derfor af 

hvorledes man vælger at sammensætte en ny portefølje.  
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I den analyserede periode har aktie markedet primært været stigende. Dette er en vigtig 

faktor når validiteten skal vurderes. Billedet ville med høj sandsynlighed have været markant 

anderledes, hvis aktiemarkedet været faldende i den analyserede periode. For de gearede 

porteføljer ville et fald give et stigende behov for sikkerhedsmargin, hvilket i princippet ville 

få investeringen til at se bedre end hvis sikkerhedsmarginen var fastholdt. Da 

investeringssummen dermed vil stige og faldet i aktiekursen derfor udgør en mindre del af 

investeringssummen. Omvendt skyldes den øgede sikkerhedsmargin at risikoen var øget 

yderligere, hvilket betyder større absolutte tab. For optionsporteføljerne vil der dog også 

være risiko for at flere optioner vil ende out-of-the-money, og derfor vil kravet til 

sikkerhedsmarginen også stige for disse porteføljer. Der er dog bund under risikoen, således 

at selve fordelen ved optionen kommer til sin ret og minimere tabet til optionspræmien, som 

dog udgør en stor del af porteføljeværdien afhængig af hvornår i porteføljens levetid det sker. 

Reliabilitet 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved de anvendte data, da der ikke benyttes faktiske 

optionspriser, men i stedet benyttes teoretisk beregnede optionspriser i analysen, som ikke 

kan valideres med 100% sikkerhed. Priserne er dog beregnet ud fra den implicitte volatilitet 

som er udledt af den korrekte optionspris, på den dag hvor optionen er handlet. De øvrige 

faktorer der ligger til grund for optionens pris, så som aktiekurs og risikofri rente ligger 

meget validt og derfor bør optionsprisen ligge forholdsvis tæt på den korrekte pris på de 

givne tidspunkter. Der kan dog være en mindre udfordring i at den valgte strikekurs for 

optionerne ikke er baseret på de reelt udbudte strikekurser, men i stedet er baseret på en 

afrunding af aktiekursen således at der opnås en strike så tæt på at-the-money optionen som 

muligt.  

 

Den naturlige logaritme blev benyttet til at se på afkastet i de enkelte porteføljer. Men da den 

naturlige logaritme ikke kan håndtere negative værdier, var det nødvendigt at inddrage en 

sikkerhedsmargin for porteføljen som sikring mod en negativ portefølje værdi. Marginen 

indgik som en del af porteføljen der skal forrentes, men kan være svær at fastsætte inden 

porteføljen åbnes. Derfor kan pålideligheden af den nødvendige sikkerhedsmargin diskuteres. 
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Sættes marginen for lavt, risikere man at man ikke længere vil kunne fortsætte porteføljen og 

sættes den for højt, vil det betyde noget lavere afkast på porteføljerne.  

 

En anden udfordring med analysens pålidelighed er at når standard afvigelsen anvendes 

antages det at afkastene er normalfordelte, hvilket det ikke altid vil være. Dette kan derfor 

give en misvisning når der ses på aktiernes og porteføljernes risiko.   

 

Samlet set vurderes det at de anvendte data giver et rimeligt billede af hvordan en portefølje 

af optioner kunne have udviklet sig med de valgte optioner, da den største ukendte faktor, 

implicit volatilitet, er afledt af de historiske optionspriser at-the-money og anvendes netop 

tilbage til optionsprisen, ved hjælp af Black-Scholes modellen. I praksis vil det dog være meget 

svært at fastsætte en tilpas sikkerhedsmargin der giver det optimale afkast og dette kan være 

en udfordring der ændre billedet for en investor, da det giver risiko for enten at gå fallit eller 

at få lavere afkast end der kunne være opnået på en aktieportefølje. 

Kritik af metodevalg 

Overordnet vurdere jeg at de anvendte teorier og metoder giver en god dækning af projektets 

problemstilling. Det kunne have været relevant at inddrage en større mængde af kvalitative 

data der kunne forklare nærmere forhold om enkelte virksomheder, således at udvælgelsen af 

virksomheder ikke ville have det sammen niveau af tilfældighed. Omvendt vil det være 

vanskeligt at opsætte hvilke kriterier der i stedet skulle have været valgt ud fra for at opnå en 

bred vifte af virksomheder der kunne indgå i analysen, da der ønskedes mulighed for en høj 

risikospredning over flere aktier. Det kunne også have været interessant at dele perioden op i 

to dele, og benytte den første periode til at udpege valgkriterier til den anden periode og 

derefter vurdere porteføljens performance. 

 

Handelsstartegien for optioner kan også kritiseres, i det der kun købes optioner. Når Optionen 

købes at-the money, betaler man den højst mulige tidsværdi for optionen. Denne tidsværdi vil 

altid gå tabt ved optionens udløb, men vil hurtigt kunne stige når den implicitte volatilitet 

eller renten stiger. Derfor ville der muligvis kunne opnås et højere afkast ved at handle aktivt 

på dette, men denne strategi kan også være problematisk, da der fortsat vil være en chance 

for selve optionen vil gå dybere in-the-money i takt med at den nærmer sig udløb. 
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Når porteføljerne sammenlignes i den efficiente rand ses der på en gruppe af aktier med høj 

volatilitet, samt de tilhørende optioner. Denne sammenligning kan kritiseres for ikke at være 

fyldestgørende, da der muligvis ville kunne være opnået højere afkast til lavere risiko, hvis 

der var inkluderet flere aktier i porteføljen. Det sammen kan dog siges at være gældende for 

optionerne, dette er dog ikke helt lige så sandsynligt, dømt ud fra sammenhængen mellem 

afkast og risiko for volatilitetsgrupperne som blev illustreret i Figur 14, da det umiddelbart 

ser ud til at de øvrige optioner ser mindre attraktive ud. Det kan dog ikke udelukkes på 

baggrund af dette. 

Konklusion 

Formålet med analysen var at se på hvordan en portefølje bestående af aktieoptioner ville 

klare sig i forhold til en portefølje bestående af de tilsvarende underliggende aktier.  

Undersøgelsesspørgsmål 1 

For at svare på hovedspørgsmålet blev der først og fremmest undersøgt, hvordan en 

portefølje bestående af optioner kan sammensættes så den kan sammenlignes med en 

aktieportefølje. Dette kan nemlig give udfordringer i forbindelse med afkast og risiko. 

Essensen af ejerskabet i en aktie er at den ikke kan opnå en negativ værdi. Det samme gælder 

i princippet for en lang (købt) position i en call option, men da optionens løbetid er relativt 

kort risikere man at den er værdiløs ved udløb, for at forlænge optionsporteføljen er det 

derfor nødvendig at forny sin position hver gang optionerne udløber, hvis man ønsker at 

sammenligne optionernes afkast med aktiernes afkast. Derfor kan man i stedet vælge at se 

den enkelte option som et aktiv, anskue det samlede cash flow som der opstår på bagrund af 

rækken handler, som et aktiv. De tilbagevendende indkøb af nye optioner ved hver 

udløbsperiode, giver dog risiko for en negativ værdi af ”aktivet”, hvis optionerne gentagne 

gange ender out-of-the-money. Dette vil ikke være sammenligneligt med aktieporteføljen og 

det er derfor nødvendigt med en sikkerhedsmargin som dækker over den negative værdi. En 

tilsvarende metodik kunne i øvrigt anvendes når porteføljen med de gearede aktier skulle 

sammenlignes med de øvrige porteføljer, da de gearede aktier på samme måde er i risiko for 

at have en negativ værdi, når der ses bort fra den del af investeringen der kommer fra lånt 

kapital. 
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I projektet fandt jeg to tilgange til måden at håndtere optionsporteføljen på. Da de enkelte 

optioner forventes at skabe et cash flow, blev der set på to måder at håndtere dette overskud. 

Den simple mulighed var at sætte overskuddet i det risikofrie aktiv således at det forstat giver 

et afkast der konstant stiger og gør porteføljen mere modstandsdygtig over for nedgang, samt 

mindre og mindre volatil over tid.  

Den mere avancerede løsning var at genplacere overskuddet i nye optioner i forventningen 

om at porteføljen ville opnår en langt mere eksponentiel udvikling i værdien. Dette var dog 

ikke tilfældet med denne portefølje, da en øget risiko stillede større krav til sikkerhedsmargin, 

hvilket endte i en ond cirkel, hvor geninvestering ikke kan retfærdiggøres på grund af for lav 

sikkerhedsmargin og sikkerhedsmarginen ikke opbygges hurtigt nok på grund af manglende 

geninvestering. Den sidst nævnte porteføljesammensætning fandtes derfor uinteressant 

under de opstillede krav.  

Undersøgelsesspørgsmål 2 

Efter der blev fundet en metode til at ensarte de forskellige porteføljers struktur på, blev det 

muligt at se på hvilke afkast og risici der ville være forbundet ved de forskellige måder at 

sammensætte en portefølje på, med det forskellige instrumenter. 

Analyserne for de forskellige konstruktioner, viste hurtigt at det var nødvendigt som 

minimum at sørge for at aktiverne var ligeligt fordelt i porteføljen ud fra deres værdi, da der 

ellers ville være aktiver der vægter meget tungt i porteføljen og dermed giver en misvisende 

afkastprofil for resten af porteføljen, hvilket var tilfældet når der indledende blev beregnet på 

analyser med en af hver aktie eller option i porteføljen. Ved at vurdere aktiverne med en lige 

andel i hvert aktiv, gav det mulighed for at se hvordan de ensartede porteføljer ville klare sig 

på tværs af de forskellige konstruktioner. I Figur 14 kunne det derefter fremstilles hvorledes 

afkast og risiko vil forholde sig i forhold til de konstruerede porteføljer.  

 

Figuren viste at de fleste af optionsporteføljerne klarede sig markant ringere end de gearede 

aktieporteføljer, på trods af at de gearede aktieporteføljer, krævede en stigende 

sikkerhedsmargin i takt med at gearingen blev forøget. Det betød at forholdet mellem aktie 

porteføljerne og de gearede aktieporteføljer nærmede sig hinanden, og gearingseffekten var 

mindre ved en høj gearing.  
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Generelt opnåede de gearede aktieporteføljer de højeste afkast, men lå også blandt de 

porteføljer med højest risiko. Dog gav en lavt gearet aktieportefølje med aktier af lav 

volatilitet et afkast der lå højere - og med lavere risiko - end en ugearret aktieportefølje, 

bestående af aktier med mellem og høj volatilitet. 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Sammenhængen mellem afkast, risiko og underliggende aktiver var dog bemærkelsesværdig 

for optionsporteføljerne. Porteføljerne bestående af optioner på aktier med høj volatilitet 

opnåede afkast og risiko der til sammen lå væsentlig bedre end for nogle af de andre 

porteføljer. Dette var dog den dog de eneste optionsporteføljer der havde et interessant 

forhold mellem afkast og risiko. Optionsporteføljerne der var bundet op på aktier med mellem 

volatilitet, gav meget lave afkast i forhold til hvad der eller kunne opnås til sammen risiko. 

Optionerne på aktier med lav volatilitet havde til gengæld en meget høj risiko, men bedre 

afkast end optioner på aktier der havde mellem volatilitet. 

Hovedspørgsmål 

Formålet med opgave var at finde ud af hvordan en portefølje bestående af aktieoptioner vil 

klare sig i forhold til en portefølje bestående af de tilsvarende underliggende aktier. På grund 

af risikoprofilen på de forskellige porteføljer var det også interessant at inddrage en gearet 

aktie portefølje for at have et bedre sammenligningsgrundlag når risikoen stiger.  

Det viste sig at en gearet aktie portefølje i de fleste tilfælde vil klare sig bedre end en 

optionsportefølje. Dog var der en undtagelse, hvis man kan få sammensat en optionsportefølje 

med høj volatilitet i de underliggende aktiver, hvor det kan blive meget attraktivt at investere 

i en portefølje af optioner. Det vil dog være forbundet med en høj risiko. Til gængæld vil der 

være markant større fordel ved at påtage sig mere risiko i en optionsportefølje end der vil i en 

aktieportefølje, da hældningen i den efficiente rand er noget stejlere for optionsporteføljen 

end den er for aktieporteføljen. Hvis man er forholdsvis risikovillig kan det derfor godt betale 

sig at investere i optionsporteføljen, forudsat af markedet stadig vil stige og at man kan finde 

underliggende aktier med høj volatilitet. Man skal dog være opmærksom på at man ikke kan 

sætte hele sig formue i optioner fra start, da man er nødt en sikkerhedsmargin i reserve, for at 

undgå tab på 100%, hvilket vil medføre lukning af porteføljen.  
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Ved en risiko på 22,4% giver optionsporteføljen et årligt afkast på 35,4%. til sammenligning 

vil en gearet aktieportefølje på næsten samme risiko (21%) give en et årligt afkast på 23,8, 

hvilket er et godtstykke under og selv om denne gearing øges fra 2x til 10x når afkastet ikke 

op over optionerne. Ved 10x gearing giver aktieporteføljen et årligt afkast på 32,5%, og 

risikoen næsten dobbelt så høj med 37,9%. 

 

Er man derimod interesseret i lav risiko, vil aktier med lav volatilitet være det bedste valg, der 

vil der dog kunne opnås en meget kraftig forbedring i afkast ved blot at påtage sig en lille 

smule ekstra risiko, ved at geare porteføljen. Derved har man kunne opnå et årligt afkast på 

13,6% med en risiko på blot 6,5% i forhold til 6,0% årligt afkast med en risiko på 4,2% på den 

ugearede aktieportefølje. 

 

  



 66 

Litteraturliste 

Bøger 

• Andersen, Ib. (2014), Den skindbarlige virkelighed 5. Udgave, 2. oplag  

• Brealey, Richard, Stewart Myers & Franklin Allen, (2016), Principles of Corporate 

Finance 12th Edition, McGraw Hill Education 

• Hull, John C. (2000). Options, Futures, & Other Derivatives 4th Edition, Prentice-Hall 

International 

• Rienecker, Lotte (2017) Den gode opgave 5. udgave. 

Web 

• https://www.investopedia.com/ask/answers/010815/what-good-sharpe-ratio.asp 

• https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp 

• https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2000 

Databaser 

• Bloomberg 

o Implicit volatilitet - HIVG 

• Yahoo Finance 

o Aktiekurser 

o Aktieudbytter 

• Datastream 

o Oversigt over S&P500 index 

Undervisningsmateriale 

• CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Corporate Finance 

• CBS, Corporate Finance. Formeloversigt til Avanceret porteføljeteori 

• CBS, Avanceret Fixed Income og Derivater. Formeloversigt til Avanceret Fixed Income 

og Derivater 

• CBS, Derivatives slides: 

o Lektion 9: Optioner og egenskaber ved optionspriser 



 67 

o Lektion 14+15: Prissættelse af optioner - Black-Scholes-Merton modellen 

o Lektion 17: The Greeks og volatilitetssmilet 

 


