
VECKOOPTIONER 
PÅ AKTIER 



VECKOOPTIONER PÅ SVENSKA AKTIER 

Veckooptioner har samma kontraktsspecifikationer och utmärkande drag som 
våra vanliga standardiserade aktieoptioner. Skillnaden ligger i att löptiden är 
kortare och att lösen sker varje vecka. Med veckooptioner på svenska aktier får 
investerare mer flexibilitet och kan därigenom skräddarsy optionsstrategier i ett 
kortare perspektiv. 

KORTARE TID TILL LÖSEN 
MÖJLIGGÖR HÄVSTÅNG UTAN 
ATT BETALA  FÖR MYCKET 
TIDSVÄRDE. 

FÖRDELAR MED VECKOOPTIONER: 

LÖSEN VARJE VECKA GER 
INVESTERARE MER 
FLEXIBILITET ATT VÄLJA EN 
LÖPTID SOM PASSAR 
INVESTERINGSSTRATEGIN PÅ 
BÄSTA SÄTT.  



EXEMPEL 1 

3 

En investerare tror att en aktie, som för närvarande handlas runt 50 kronor, kommer att gå upp inom de 
närmsta fem dagarna 
 
Investeraren överväger två optionsalternativ: 

”Kortare tid till lösen möjliggör hävstång utan att betala för mycket tidsvärde”. 
 

ALTERNATIV OPTIONSTYP LÖSENPRIS ANTAL OPTIONS- 
KONTRAKT 

DAGAR TILL 
LÖSEN KÖPKURS  SÄLJKURS 

A KÖPOPTION 50 100 KONTRAKT 20 0.93 1.00 

B KÖPOPTION 50 100 KONTRAKT 5 0.46 0.50 

I alternativ A kan investeraren köpa 100 kontrakt för totalt 10 000 kronor (kontrakt * storlek * säljkurs) 
 
I  alternativ B kan investeraren köpa 100 kontrakt för totalt 5 000 kronor (kontrakt * storlek * säljkurs) 
 
 
I alternativ B är tidsvärdet lägre, vilket gör att investeraren betalar mindre för den 
önskade exponeringen 
 



EXEMPEL 2 

4 

“Lösen varje vecka ger investerare mer flexibilitet”. 
 
En investerare äger aktier i ett bolag och skulle vilja försäkra sig mot en nedgång, genom att köpa säljoptioner, 
innan bolagets månatliga försäljningsstatistik som släpps om två veckor. Investeraren tror att aktiekursen 
kommer att falla efter det att siffrorna släppts men vill kvarstå som långsiktig ägare av aktierna.  
 

Säljoption C förfaller innan det att bolagets försäljningsstatistik släpps och kommer därför inte att utgöra ett 
skydd mot en nedgång i det här fallet.  

Säljoption F har ett högre tidsvärde eftersom den har en längre löptid, den är även påverkad av händelser som 
kan inträffa under vecka 3.  

Säljoption D är det bästa alternativet för investeraren då den handlas både innan och efter företagshändelsen 
och eftersom den förfaller samma vecka som den inträffar. 

Med veckooptioner kan investerare välja en löptid som passar investeringsstrategin 
bäst 

Företagshändelse  
(månatlig försäljningsstatistik) 

Idag 

VECKA 1 VECKA 3 

Optionslösen för  
säljoption C 

Optionslösen för 
säljoption F 

VECKA 2 

Optionslösen för 
säljoption D 

KALENDER 



FAKTA 
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UNDERLIG-
GANDE 
AKTIER 

ABB, AZN, ATCOA, ALIV, 
ELUXB, ERICB, HMB, LUPE, 
NDA, NOKI, SWEDA, SEBA, 
SHBA, SAND, TLSN, VOLVB 

TYP AV 
OPTIONS-
KONTRAKT 

Amerikansk typ (kan lösas 
när som helst under 
löptiden) med leverans av 
underliggande aktier vid 
lösen 

VALUTA SEK 

KONTRAKTS-
STORLEK 

100 aktier per kontrakt 
(justeringar kan förekomma) 

LÖPTID Upp till fyra veckor 

LÖSENDAG 
Varje fredag förutom den 
tredje fredagen (då 
månadsoptionerna förfaller) 

AUTOMAT-
LÖSEN 

Kontrakt som är minst  1%  
in-the-money vid förfall löses 
automatiskt 

HANDELSTID 09:00 – 17:25 CET under 
normala handelsdagar 

UNDERLIG-
GANDE AKTIE Identifierar underliggande aktie, exempelvis “ERICB” för Ericssons B-aktie 

LÖSENÅR  “5” för 2015, “6” för 2016 och så vidare 

LÖSEN-
MÅNADER  JAN  FEB MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG SEP OCT NOV DEC 

KÖPOPTION A B C D E F G H I J K L 

SÄLJOPTION M N O P Q R S T U V W X 

LÖSEN-
DATUM Siffran (datumet) i lösenmånaden 

TYP AV 
INSTRUMENT “Y” för veckooptioner 

LÖSENPRIS  Lösenpriset för optionen 

 EXEMPEL 
ERICB5H07Y95 = Veckooption, köpoption med lösendag 7 aug 2015, lösenpris 95   
ERICB5H14Y95 = Veckooption, köpoption med lösendag 14 aug 2015, lösenpris 95 
ERICB5H28Y95 = Veckooption, köpoption med lösendag 28 aug 2015, lösenpris 95 

FÖRKLARING TILL INSTRUMENTNAMNET 
Instrumentnamnet är en unik kod för veckooptioner (köp- 
och säljoptioner) på svenska underliggande aktier och är 
sammansatt av följande komponenter: 

KONTRAKTSSPECIFICATION 
Veckooptioner har samma kontraktsspecifikationer och 
utmärkande drag som våra vanliga standardiserade 
aktieoptioner. Skillnaden ligger i att löptiden är kortare 
och att lösen sker varje vecka.  
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