
Optioner och terminer ger investerare många möjligheter då det finns strategier för alla olika 
marknadslägen. De är också effektiva instrument för att försäkra innehav och för att kunna reglera 
risknivåer, liksom fördelaktiga vid bl.a. omviktningar av portföljer. Att kunna behärska dessa flexibla och 
användbara verktyg borde vara en självklarhet för alla investerare och därför anordnar Nasdaq olika 
varianter av derivatutbildningar.

OPTIONER OCH TERMINER 
UTBILDNING FÖR INSTITUTIONER

ERBjUDaNDE
Nasdaq erbjuder professionella 
aktörer inspirerande och 
kostnadssubventionerade 
derivatutbildningar. Kurserna täcker 
det mesta från grunder till en mer 
avancerad inriktning; det går även att 

skräddarsy kurser efter önskemål och 
utbildningsnivå. Målet är att förmedla teori 
och praktisk kunskap så att deltagarna 
får en god förståelse för derivat och själva 
kan agera och etablera strategier i olika 
marknadsituationer, liksom att justera 
exponering och risknivåer med hjälp av 
derivat.

INTENSIvkURSER, akTIE- OCH 
INDExDERIvaT
Kurserna som erbjuds är:
”Grundkunskaper”
”avancerad Handel” 
”Tailor Made” 
(som skräddarsys efter önskemål) 

För bokning och mer information, kontakta Tomas Bernholm: tomas.bernholm@nasdaq.com alt. på telefon: 08-4057376    
eller läs mer på: www.nasdaqomx.com/optionsutbildning
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Denna kurs ger deltagaren en god inblick i vilka olika möjligheter som uppstår med hjälp av derivat. Kursen inleds 
med teori och en genomgång av grundpositionerna för att sedan övergå till hur olika strategier kan användas. 
Strategierna som tas upp är både för uppgångar och för nedgångar, dessutom behandlas strategier med vars hjälp 
avkastning kan skapas på en stillastående börs. Deltagaren lär sig även hur derivatkontrakten är uppbyggda, hur 
vinster och förluster beräknas samt viktiga riskmoment och derivatterminologi.

OPTIONER OCH TERMINER 
GRUNDKUNSKAPER

MålGRUPP
Kursen vänder sig främst till förvaltare - men 
även till övrig relevant personal vid institu-
tioner -  som önskar en god  grundkunskap 
eller vill förbättra, alternativt repetera, vissa 
områden. Kursen vänder sig även till dem 
som vill inspireras till nya möjligheter eller vill 
skapa sig en större förståelse kring 
riskkontroll.

KRAv På föRKUNSKAPER
Inga förkunskaper inom derivat är 
nödvändiga. Deltagare rekommenderas dock 
att läsa ett kortare instuderingsmaterial inför 
kursen för att öka behållningen.

BESKRIvNING
Kursdeltagaren orienteras från aktiehandel 
till olika möjligheter med främst optioner; 
från enskilda derivatpositioner till sinnrika 
optionskombinationer tillsammans med 
aktieinnehav. Vidare hur derivatkontrakten 
är uppbyggda, clearing och standardisering, 
viktiga riskmoment i marknaden, olika 
strategier, kostadseffektiva försäkringar 
och hävstångseffekt, vad som händer på 
lösendagen och hur man upprättar ett vinst- 
och förlustdiagram, optionsvärdering etc.

ETT UTDRAG UR INNEHållET
 + Optionsteori

 + Clearing

 + Standardisering

 + De fyra grundpositionerna

 + Vinst- och förlustdiagram

 + Optionskombinationer

 + Optioner i kombination med aktieinnehav

 + Spreadar

 + Försäkring (hedging)

 + Kort om värdering och implicit volatilitet

 + Tidsvärde och realvärde

 + Risker och fallgropar
Kursledare är Carl Björkegren, som har en 
bred erfarenhet från derivatmarknaden. Carl 
har bl.a. arbetat som institutionsmäklare, 
trader och fondförvaltare.

övRIGT
Kursen pågår ca 3 timmar och ges på svenska (om inte annat överenskommits). För mer information och bokning, kontakta Tomas Bernholm 

via e-mail: tomas.bernholm@nasdaq.com alternativt på telefon 08-4057376.
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Målgrupp
Då innehållet i utbildningen kan varieras 
avsevärt är målgruppen bred. Kursen riktar sig 
dock främst till institutionella förvaltare och 
personer med likvärdiga uppgifter men även till 
personal som arbetar med exempelvis risk- och 
compliancefrågor, liksom administrativ personal 
med adekvata arbetsuppgifter inom derivat. 

Beskrivning
Seminariet skräddarsys med de kunskaper 
som önskas; från grunder till exempelvis 
portföljförvaltning och mer avancerade 
inslag, som exempelvis volatilitetshandel, 
optionsvärdering och syntetiska 
optionspositioner. I kursutbudet finns 
exempelvis även: Risk Management med 
derivat, Förvalta Optionsinnehav, Early Exercise 
samt Optioners prissättning och beteende.

Möjligheter och tillval
 + Tid och plats enligt önskemål (NASDAQ OMX 

lokaler finns till förfogande)

 + Intensivkurser, halv- eller heldag eller 
seminarier över flera dagar

Nasdaq erbjuder institutioner skräddarsydda options- och terminsutbildningar, där innehållet baseras på 
kursdeltagarnas önskemål. Upplägg och innehåll fastställs gemensamt för att tillvarata behov och önskemål på 
bästa sätt. Utbildningen är subventionerad och kan genomföras på plats i egna lokaler eller hos Nasdaq i 
Frihamnen, Stockholm.

optioner och terMiner 
tailor MaDe

övrigt
Kursen pågår ca 3 timmar och ges på svenska (om inte annat överenskommits). För 
mer information och bokning, kontakta tomas Bernholm via e-mail: tomas.bernholm@ 
nasdaq.com alternativt på telefon 08-4057376.
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Kursledare är Carl Björkegren, som har en bred erfarenhet från derivatmarknaden. Carl har 
bl.a. arbetat som institutionsmäklare, trader och fondförvaltare.



Denna kurs går in på lite mer avancerade strategier baserade på riktning (Delta), volatilitet (Vega) och tid (Theta). 
Kursen ger en djupare inblick i derivatkontraktens dynamik för att möjliggöra en optimal hantering i marknadens 
olika rörelsemoment. Deltagaren lär sig även att identifiera och hantera syntetiska positioner och tolka optioners 
nyckeltal. Under kursen förmedlas dessutom praktiska tips som exempelvis när optioner bör lösas i förtid m.m. 
Kursen är pedagogiskt upplagd och anpassad för den som är bekant med grunderna och de vanligaste strategierna 
men som nu vill utöka sin kunskap och förståelse och inspireras till fler möjligheter!

OPTIONER OCH TERMINER 
AVANCERAD HANDEL

MåLgRuPP
Kursen vänder sig främst till förvaltare - och 
övrig relevant personal vid institutioner -  
som vill förbättra sin kunskap och förståelse 
med syfte att behärska såväl komplicerade 
strategier som riskhantering. Kursen 
vänder sig också till dem som vill inspireras 
till fler möjligheter med hjälp av derivat. 
Kursen är formad utifrån kursledarens egen 
yrkesverksamma erfarenhet.

KRAV På föRKuNsKAPER
Grundkunskaper inom derivat, gärna med viss 
praktisk erfarenhet.

MåLET MED KuRsEN
Målsättningen är att behärska såväl teori som 
handhavande, liksom att få förståelse för en 
mer avancerad derivatportfölj.

BEsKRIVNINg
Kursen innehåller bl.a. en repetition 
av grundkunskaper, en genomgång av 
syntetiska positioner och arbitragehandel, 
optionsvärdering, nyckeltal och volatilitet. 
Simuleringar sker även för att se hur 
marknadens rörelser påverkar multipla 
positioner. Vidare tittar vi närmare på - och 
inspireras av - ett antal mer avancerade 
strategier och går igenom en del av de många 
möjligheter som derivathandel erbjuder ur ett 
förvaltarperspektiv.

öVRIgT
Kursen pågår ca 3 timmar och ges på svenska (om inte annat överenskommits). För mer information och bokning, kontakta Tomas Bernholm 

via e-mail: tomas.bernholm@nasdaq.com alternativt på telefon 08-4057376.
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Kursledare är Carl Björkegren, som har en 
bred erfarenhet från derivatmarknaden. Carl 
har bl.a. arbetat som institutionsmäklare, 
trader och fondförvaltare.




