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Förord 
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det. 
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Abstract 

A max certificate is translated into a ”buy write contract” from the covered call method. The 

investor gets the opportunity to profit from the max certificate even when stock prices are 

lower than underline asset. This is probably because the certificate was bought at a lower 

price than the price of the stock. This gives the opportunity to profit as long as the stock price 

ends up higher than the original price of the max certificate, but there is no guarantee for the 

buyer to get the invested money back. The max certificate has an expiring date between 3 to 

18 months. 

This study was made on 14 Swedish companies during two periods of time. The data is 

collected from the OMX, the Swedish stock market. This study shows that the max certificate 

generates a higher profit than stocks during a shorter period of time, mainly because of the 

short period of time and the lower purchase price. In the long run stocks often rise above the 

max certificate limit and are the better choice.  

With this study, the writer wants to show that max certificate adapt better during insecure 

economical times. 
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Sammanfattning 

Maxcertifikat är ett substitut till aktier som introducerades i Sverige 2006. Det är en variant av 

”buy write ” som är skapad ur cover call metoden som ska passa mindre investerare. 

Maxcertifikat kan köpas i alla stora svenska företag i Sverige, och köps till ett lägre pris än 

aktien, men har en limit på hur högt den stiger i värde. Ett maxcertifikat har en löptid på tre 

till 18 månader. 

Studien har gjorts på 14 svenska företag under två perioder. Rådata är insamlad ifrån OMX 

under tolv månader och uppdelad till två undersökningstillfällen. Resultatet visade att 

maxcertifikatet på kort sikt är ett bättre placeringsalternativ än aktie, på grund av den korta 

löptiden och det rabatterade inköpspriset.  På lång sikt steg aktiekursen över maxcertifikatets 

limit och gjorde att aktien under denna period utvecklades till det bättre placeringsalternativet. 

Med denna studie vill författaren visa på att maxcertifikat lämpar sig bättre än aktier under 

osäkra ekonomiska tider, då den har marginal att trots kursras ge vinst.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett Maxcertifikat är ett substitut till aktier. De är direkt kopplande till en underliggande aktie 

och följer samma utveckling som aktiekursen. Maxcertifikatet köps till ett rabatterat pris. 

Namnet maxcertifikat kommer av att det finns en limit på hur mycket ett maxcertifikat kan 

öka i värde, så kallad maximal avkastning. Skulle aktiepriset stiga över limiten så stannar 

maxcertifikatets i värdet som är dess limit. Maxcertifikatet har ingen garanterad trygghet till 

att man får insatsen tillbaka men eftersom den är köpt till rabatterat pris så finns det utrymme 

för viss nedgång utan att man förlorar pengar. Ett maxcertifikat har normalt en löptid mellan 

3-18 månader, men det är fullt möjligt att avyttra tidigare eftersom det finns en 

andrahandsmarknad för maxcertifikat. Mohammed Hadi (2007) 

Idag är det Swedbank, Nordea och SHB av de stora bankerna i Sverige som emitterar 

maxcertifikat. Anledningen till det enligt dem själva är att det finns för liten kunskap om 

produkten, samt att finanskrisen sett till att folk är mindre investeringsintresserade. Med tanke 

på hur börsen rört sig under krisen så hade många investerare sparat och tjänat pengar på att 

köpa maxcertifikat istället för aktier. (Bilaga 1)  

1.2 Syfte 

Finns det ett samband mellan ett maxcertifikat med lågt volatilitet och säkrare vinst på 

investerat kapital? Spelar löptiden stor roll för utfallet?  

1.3 Avgränsning 

Med tanke på att maxcertifikat ses som en ny produkt på marknaden samt att alla dagens 

maxcertifikat följer aktiekursen på den underliggande aktien fullt ut, så finns det inga 

olikheter bland maxcertifikaten. Dessutom så är det bara Swedbank, Nordea och SHB som 

emitterar dem. (Bilaga 1) 
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Det kommer underlätta för denna studie, eftersom det finns färre att jämföra med. Den 

genomsnittliga limiten för maxcertifikat är 110 % av aktiekursen för den underliggande 

tillgången, det måttet kommer användas på alla företag i undersökningen för att ge ett mer 

rättvist resultat. 

(http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/Start/Certifikat/start/Maxcertifikat/) 

2. Teori 

2.1 Optioner 

Enligt John C. Hull (2009) är en option är en finansiell konstruktion. Den är förankrad i en 

underliggande aktie som finns i både köp- och säljoptioner. Dessa är kontrakt mellan köpare 

och säljare. En köpoption ger ägaren till optionen rätten att köpa en given aktie till ett på 

förhand bestämt pris, ett så kallat lösenpris.  

Vid anskaffning av en köpoption, köper sig kunden rätten att få aktier till ett förutbestämt pris. 

Kunden betalar en premie till säljaren som samtidigt gör sig skyldig att sälja aktien till det 

överrenskomna priset. Premien är en kompensation för risken utfärdaren utsätter sig för. Om 

aktien går ner så blir optionen värdelös eftersom aktien kan köpas på aktiemarknaden till ett 

lägre pris än vad optionen gav rätt till. Det leder till att köpet inte blir av, säljaren behöver inte 

sälja och får behålla premien och köparen förlorar alltså bara premien. (John C. Hull, 2009)  

Säljoptioner fungerar enligt John C. Hull (2009) som motsats mot köpoptionen. Innehavaren 

har rätten att sälja till ett förutbestämt pris. Dessa blir värdelösa om aktiepriset stiger över 

rätten optionen gav. Innehavaren till optionen är den som betalar premien, denna innehar 

rätten att agera. Premien går till den som utfärdat optionen, denna aktör har skyldigheten att 

köpa och sälja om innehavaren av optionen väljer att utnyttja optionen. 

Det finns både amerikanska och europeiska optioner. En europeisk option innebär att en 

innehavare av optionen kan agera bara på lösendagen. En amerikansk option kan lösas när 

som helst under löptiden, till och med på lösendagen. Det gör de europeiska optionerna lättare 

att analysera. Till vänster en köpt köpoption (figur 1), Premien gör att köparen är under noll 

från början. När kursen på tillgången stiger och kommer över break-even, får köparen en 
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högre avkastning än om aktier hade köpts i samma företag från början. Genom att 

investeraren köpt sig rätten att köpa aktier i företaget till ett lägre värde än dagens aktiekurs, 

kan aktierna säljas direkt efter köptillfället och göra en vinst på dem. Skulle aktiekursen inte 

gå över break-even så förloras bara premien eftersom investeraren väljer att inte utnyttja 

rätten då aktierna är billigare på aktiemarknaden. Till höger (figur 2), är samma händelse men 

ur utfärdarens syn. Skulle aktiepriset öka under löptiden så kommer avkastningen att minska 

eftersom den sålda rättigheten kommer att utnyttjas. (John C. Hull, 2009) 

Figur 1    Figur 2 

  

  

2.2 Covered call 

Ett sätt att trygga sin investering är att tillämpa covered call metoden. Den går ut på att 

försöka trygga sitt innehav genom att under en kortare tid utfärdar en köpoption och samtidigt 

skaffar sig aktier i samma företag. Syftet med metoden är att trygga upp att aktiekursen skulle 

sjunka. Skulle aktiepriset sjunka under lösenpriset kommer optionen bli värdelös för 

innehavaren och utfärdaren behåller aktierna och premien. Skulle aktien kostat 100kr och 

lösenpriset vara satt till 108kr och premien 4kr, går aktien med vinst enda tills aktiepriset är 

över 112kr. Om aktiepriset stannar på 110kr så tjänas fortfarande 2kr/st tack vare premien. 

Alla kursnivåer under 112kr ger covered call metoden en högre avkastning än en försäljning 

av aktien direkt på börsen. Om aktier ägs och inte är oroad för en mindre eventuell 

kursnergång är covered call en utmärkt metod för att tjäna pengar. Går aktien ner eller står 
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stilla förefaller optionen värdelös vilket ger gynnar utfärdaren som får behålla premien samt 

aktierna. ( John C. Hull, 2009)  

Namnet syftar på att täcka upp (cover) en potentiell nedgång i aktiekursen, eftersom då 

förfaller den utfärdade köpoptionen värdelös, vilket gör att premien dämpar kursfallet något. 

Enligt Bodie, Kane & Marcus (2009) är covered call metoden är mycket populär hos erfarna 

investerare. Metoden kan även tillämpas utan att köpa aktien först, då är det inte längre en 

covered call utan en enkel utfärdad köpoption. Vid detta scenario spelar inte aktiekursen 

någon roll förutom om det gör att optionen utnyttjas. Utfärdaren får maximalt behålla den 

förutbestämda premien som vinst.  

2.3 Optionsprissättning 

Optioners värde är dess premie det vill säga dess marknadsvärde. (John C. Hull, 2009) 

Premien beror på faktorer som tidsvärdet, som varierar beroende på hur långt det är kvar av 

löptiden, samt realvärdet. Det beräknas genom lösenpriset minus aktiekursen för en säljoption 

eller aktiekursen minus lösenpriset för köpoptionen. Skulle marknadsräntan eller aktiens 

volatilitet ändras skulle tidsvärdet på optionen förändras. Om företaget som optionen är 

knuten till skulle bestämma att ändra sin utdelningsstrategi eller skulle aktiekursen av någon 

anledning ändras, ändras även realvärdet för optionen. Precis som aktien så styr utbud och 

efterfrågan även priset på optioner. Premien är skapad för att trygga upp för utställaren, som 

en sorts försäkring. Dock ger premien en trygghet på några procent av vad den totala 

kostnaden kan bli om optionen utvecklas negativt för utställaren. (Bodie, Merton, 2001) 

2.4 Volatilitet 

Det som påverkar priset på optioner mest är den implicita volatiliteten. Den skiljer sig från 

den vanliga volatiliteten genom att den mäter vad marknaden tror kommer hända med den 

underliggande tillgången i framtiden vad det gäller kursrörligheten. En akties volatilitet 

avslöjar hur osäker en akties framtid är. En hög volatilitet tyder på att aktie kommer svänga 

mycket om börsen svänger lite. Det gäller både vid upp- och nedgång. För en aktieägare 

tenderar dessa två utvecklingarna att ta ut varandra i längden. Men för en optionsägare kan en 
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utveckling leda till att optionen förfaller värdelös. En ägare av en köpoption gynnas av en 

positiv kursutveckling, precis som en utfärdare av en säljoption. John C Hull (2009) menar att 

volatilitet mäter osäkerheten för att få tillbaka pengar i en investering. 

David Dreman skrev 1997 en artikel om att volatilitet inte skall ses som ett mått på risk. Han 

framhävde i en artikel att många företag kan ha samma volatilitetstal men kan öka 

osäkerheten i portföljen olika mycket. Han menar att enbart se volatilitet som ett mått på risk 

är inte hållbart. I många fall kan alltså tillgångar med högre volatilitet minska risken i för den 

totala portföljen. 

2.5 Betatal 

Betatalet mäter hur känslig en tillgång är i relation med den totala marknaden. Ett positivt 

betatal innebär att marknaden och tillgången utvecklas i samma riktning. De följs åt. Beta kan 

även vara negativt och då rör sig tillgången och marknaden i olika riktningar. Om beta skulle 

vara 0 så finns det inget samband mellan hur marknaden och den underliggande tillgången 

reagerar på olika händelser. Normalt ligger beta mellan -1 och 1. Betavärden utanför det 

intervallet anses som aggressiva. Om alla företag på börsen läggs ihop till en portfölj så skulle 

den portföljen få 1 som betatal. (Bodie, Merton 2001). 

Beta används flitigt i olika jämförelser mellan olika värdepapper och det analyseras vid olika 

investeringar på förhand med hjälp av CAPM- modellen. CAPM visar det förväntade 

sambandet mellan en investering och den förväntade avkastningen.  

Modellen skrivs: E(ri)= rf + Beta (E(rm) – rf)  

• E= förväntad 

• r= ränta 

• i= investering 

• f= riskfri 

• m= marknadens   

Formeln berättar vilken ränta som kan förväntas av en investering om beta, riskfria räntan och 

marknadsräntan är känd. (John C. Hull. 2009) 
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Modellen bygger på att några bakomliggande antaganden är uppfyllda: 

• Investerare är rationella 

• Investerare är riskaverta 

• Det finns inga arbitragemöjligheter 

• Avkastningen är normalfördelad 

• Perfekt kapitalmarknad 

• Separering mellan finansiell marknad och produktionssektorn 

• Riskfri ränta existerar och med obegränsade utlåningsmöjligheter 

CAPM är viktig hörnsten i dagens moderna finansieringsekonomi. För det första så ger 

modellen en klar bild på vad som ligger bakom det resultatet som vi kan förvänta oss. Kan vi 

räkna med en högre eller lägre utveckling än den vi är ute efter. För det andra så underlättar 

den för oss att jämföra olika typer av tillgångar på ett centralt sätt. (Bodie. Kane & Marcus, 

2009)   

2.6 Risker 

Vid köp av värdepapper så utsätts investeringspengarna för en eller flera risker. Vad det gäller 

maxcertifikat så finns alltid risken att marknaden utvecklas negativ under tiden för köpet. 

Denna risk kallas marknadsrisk. Resultatet blir att köparen riskerar att få mindre pengar 

tillbaka än som investerats från början. (John C. Hull, 2009) 

Kreditrisk är en annan typ av risk. Det uppstår om företaget som emitterat maxcertifikatet inte 

kan lösa in den när löptiden tagit slut, det vill säga inte kunnat fullfölja avtalet. Normalt har de 

inblandade företagen spridit sitt kapital och sina risker över många andra företag så om det 

skulle bli en kraftigt negativ utveckling så drabbas inte ett företag enbart utan många företag 

delar på bakslaget. (John C. Hull, 2009) 

Köps maxcertifikat från utländska emittenter så kan det uppstå en risk att ländernas valutor 

ändras, får köparen tillbaka mindre pengar trots att värdet på maxcertifikatet stigit i värde. Det 

beror att värdet på den utländska valutan sjunkit i värde mot den egna och därför ger mindre 

pengar när de växlas tillbaka de investerade pengarna. Det kallas för valutarisk. Det kan även 

innebära att man investerat i en bra tillgång på en utländskmarknad som utvecklats positivt 



Halmstad Högskola  2010-07-14 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Uppsats Nationalekonomi C nivå 
Handledare: Hans Mörner 
 

12 
Peter Andersson 860314-3531 

sen anskaffningen av den. Samtidigt har valutan i det andra landet ökat i värde i relation till 

ens egna och därför kan investeraren tjäna pengar av två olika faktorer samtidigt. (John C. 

Hull, 2009) 

2.7 Maxcertifikat 

Mohammed Hadi (2007) skrev att ett maxcertifikat innebär att en köpa en aktieliknande 

tillgång till rabatterat pris. Haken är att det finns en limit på hur mycket aktien kan öka i 

värde. Skulle aktiepriset stiga över limiten går investeraren miste om överflödet. Mohammed 

poängterad att uppgång kan bli en stor missad vinst för investeraren.  Löptiden för 

maxcertifikat är normalt 3-18 månader. Den stora fördelen med ett maxcertifikat är det är fullt 

möjligt att det genererar pengar även om den underliggande aktien skulle sjunka något i 

värde. Så länge slutvärdet är över inköpspriset på maxcertifikatet.  

Maxcertifikat inducerades i Sverige 2006. Maxcertifikat går i 4 av 5 fall bättre än aktier. 

Anledningen till det är att man tjänar pengar i uppgång, stillhet och i vissa fall nedgång. 

(handelsbanken.se) 

Tennille Tracy (2010) skrev att det finns en förväntad limit även på aktier. Den är dock inte 

lika klar som på ett maxcertifikat så finns det ändå ingen anledning att tro att aktien ska nå hur 

högt som helst. Därför kan det vara en bra idé att köpa maxcertifikat istället för aktier i vissa 

företag för att då kunna ta del av den extra vinst som det rabatterade priset bidrar till. 

Syftet med Maxcertifikat är att kunden ska kunna delta i aktiers uppgång men till en lägre 

risk. Förutom risken att förlora satsat kapital så riskerar investeraren även courtagen. 

Courtagen är den avgift som köparen får betala till maxcertifikatets utgivare. Maxcertifikat 

handlas på börsen precis som vanliga aktier, men de är lokaliserade på Nordic Growth market 

listan. Det finns ett hundratal svenska maxcertifikat att välja mellan, för flertalet stora svenska 

företag. Många investerare är positiva till maxcertifikats stragei. Konceptet som har skapat 

Maxcertifikaten har funnits i flera år men nu har det skapats en förenklad produkt som vänder 

sig till småspararna. (www.handelsbanken.se)  

Figur 3 
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Figur 3 illustrerar hur ett maxcertfikat förhåller sig till en aktie. Maxcertifikatet köps i punkt 4 

för 90kr. kursen varierar till dess att maxcertifikatens löptid är nåd eller tills aktier kursen är 

till höger om punkt 1. Skulle aktiekursen sluta på punkt 1 eller mer tillhöger för tjänar 

investeraren 20kr per maxcertifikat. Om aktiekursen slutar på samma nivå som aktien vid 

köpet av maxcertifikatet (punkt 2) så gör investeraren en vinst på 10kr styck. Den vinsten 

hade blivit noll om investeringen gjorts som aktie. Till höger om punkt 3 hade en 

aktieinvestering gett en högre avkastning än maxcertifikatet, aktiekursen är då mer än 120kr. 

(www.handelsbanken.se) 
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3. Metod  

Metoden som tillämpats för uppsatsen är kvantitativ. Kvantitativa undersökningar 

karaktäriserar sig genom att de generaliserar och har högre reliabilitet. (Jarl Backman 2008) 

 De berörda företagen har jämförts, och visat på vilka som tillhör de mest avkastningen på 

investeringen till lägst risk.  Företagen som har följts är ABB, Alfa Laval, Astra Zeneca, 

Ericsson, Kappahl, HM, Nordea, SAAB, Sandvik, SEB, SKF, Tele 2, TeliaSonera och Volvo. 

Dessa företag har granskats under två perioder. Först en kortare period mellan den första 

januari och den sista mars 2010. Därefter har en undersökning gjorts från den 31 Mars 2009 

till den 31 Mars 2010.   

Syftet är med mängden och spridningen av företagen är att flera marknader skall beröras samt 

att företag inom samma bransch ska jämföras med varandra. Detta ger studien mer relevans 

och hållbarhet.  

Resultatet av företagens utveckling presenterades i Excelblad, och granskas utifrån två 

perspektiv. Det första är att ta reda på hur företagen utvecklats rent procentuellt och om en 

investering i maxcertifikat är att föredra före en aktieinvestering. Det andra perspektivet 

undersökte om det funnits något samband mellan de investeringarna som gjorts med 

maxcertifikat har haft något samband vad det gäller volatilitet. Resultaten presenteras med 

hjälp av diagram och tabeller. Studien har gjorts utifrån siffror och värden tagna under 

undersökningsperioden från OMX:s hemsida. De presenteras i bilagorna 2- 3. 

Eftersom de olika säljare har olika courtagenivåer så har därför ingen hänsyn tagits till 

courtage, enbart hur de olika utvecklingarna av aktier och maxcertifikat av företagen. 
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4. Resultat och analys 

4.1 På kort sikt 

Avkastningen på samtliga företag blev positiv om alla placeringar gjorts som maxcertifikat 

(Figur 4). I figuren kan man se att även de aktiers som landa på nivå över limiten för 

maxcertifikat hade varit mer lönsamma om de gjorts som maxcertifikat. Anledningen är att de 

är köpta till ett lägre pris och investeraren kan därför köpa fler maxcertifikat för samma 

belopp som kunnat köpa färre aktier för.  

Figur 4. 

Företag Slutvärde i 

förhållande 

till 

startvärde 

Maxcertifikatspris 

i förhållande till 

startvärdet 

Utveckling av 

Maxcertifikatet 

bästa 

placering 

Vinst med 

Maxcertifikat 

ABB 114 % 90 % 24 % Max 122 % 

Alfa Laval 107 %  17 % Max 119 % 

AstraZeneca 96 % 

Tak på 

Maxcertifikat 6 % Max 107 % 

Ericsson 115 % 110 % 25 % Max 122 % 

HM 118 %  28 % Max 122 % 

Kappahl 96 %  6 % Max 106 % 

Nordea 98 %  8 % Max 109 % 

SAAB 93 %  3 % Max 104 % 

Sandvik 104 %  14 % Max 116 % 

SEB 101 %  11 % Max 112 % 

SKF 104 %  14 % Max 115 % 

Tele2B 109 %  19 % Max 121 % 

Telia 99 %  9 % Max 110 % 
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Volvo 118 %  28 % Max 122 % 

Figur 5 berättar hur volatiliteten har slutat för de olika företagen. På kort sikt avläser den inte 

om placeringen har kunnat påverkar om utfallet gynnas av låg eller hög volatilitet eftersom 

alla företag skulle placerats som maxcertifikat för att maximera vinsten. 

Figur 5 

Företag 

  

Bästa 

placering   

Volatilitet 

ABB  Max  23 % 

Alfa Laval  Max  24 % 

AstraZeneca   Max   19 % 

Ericsson  Max  21 % 

HM  Max  23 % 

Kappahl   Max   35 % 

Nordea  Max  23 % 

SAAB  Max  41 % 

Sandvik   Max   27 % 

SEB  Max  25 % 

SKF  Max  25 % 

Tele2B   Max   21 % 

TeliaSonera  Max  15 % 

Volvo   Max   30 % 

 

Eftersom alla företag är verksamma på den svenska börsen så utsätts de för liknande typer av 

risk. Alla företag reagerar inte likadant vid olika händelser men risker som valutarisk skulle 

drabba samtliga oavsett vad företaget syssla med. Figur 6 visar att den omtalade finanskrisen 

inte märks på företagen i deras aktiekurser, utvecklingen har varit god för samtliga företag 

under tre månaders undersökning. Undersökningen visar att på kort sikt är inte volatiliteten 

det intressantaste. Ju kortare löptid ju mindre intressant blir volatiliteten. Mest gynnas företag 

som får en dålig start eller en svagare utveckling under perioden. I maxcertifikatet finns det 
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redan utrymme att backa och ändå gå med vinst. Det innebär att intresset för maxcertifikat 

borde öka för företag med en förväntad stillastående kursutveckling.   

Figur 6 

 

Löptiden spelar en stor roll hur investeringen ska planeras. Samtliga företag i tre månaders 

undersökning hade bättre avkastning i form av maxcertifikat än i aktie. Skillnaden är tydlig i 

företag som har låg frekvens i aktiekursen, där finns pengar att tjäna. Volatiliteten går inte att 

ta hänsyn till under den korta perioden.   

Volatilitetstalet har en mindre roll när löptiden är kort. Samtliga företag ger högst 

avkastningen på kortsikt om de köps som maxcertifikat. Volatilitetstalen för de berörda 

företagen varierar och därför kan inget samband finnas mellan volatilitetstalen och om det 

avslöjar att ett maxcertifikat ger högre avkastning än vad en aktieplacering skulle ge. Det enda 

sambandet för de företagen är tre månader. Om löptiden på maxcertifikatet är kort så är inte 

volatiliteten så intressant.   
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4.2 På längre sikt 

Under perioden 310309 – 310310 steg aktiekursen på samtliga företag i undersökningen 

(Figur 7). Det framkommer dessutom att endast vissa placeringar skulle gjorts i maxcertifikat 

istället för i aktier. Resultaten på kort sikt skulle alla placeringar gjorts i maxcertifikat. I 

undersökningen på längre sikt skall bara 2 av 14 vara maxcertifikat. Alla placeringar i 

maxcertifikat under denna period skulle också gett vinst men inte maximal. 

Figur 7 

 

Fortfarande är frekvensen i aktiekursen det som avslöjar vilken metod som är smartast att 

placera i. Även om köparen på förhand inte kan veta hur ett företag kommer agera i framtiden 

kan statistiken visa att om inget större har eller kommer hända med företaget under närmaste 

tiden så finns det anledning att tro att kursen kommer stabil. De maxcertifikat som skulle 

köpts i 1års perioden hade låg volatilitet, två av de tre lägsta volatilitets talen, (Figur 8). Det 

tredje företaget steg 52 % att jämföra limiten på maxcertifikaten, 22 %. (Figur 9) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Ti
ds
lin
je
 

ABB 

Alfa Laval 

AstraZeneca 

Ericsson 

HM 

Kappahl 

Nordea 

SAAB 

Sandvik 

SEB 

SKF 

Volvo 

Tele2 



Halmstad Högskola  2010-07-14 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Uppsats Nationalekonomi C nivå 
Handledare: Hans Mörner 
 

19 
Peter Andersson 860314-3531 

 

 

Figur 8 

Företag 

  

Bästa 

placering   

Volatilitet 

  

 

ABB  Aktie  28 %   

Alfa Laval  Aktie  33 %   

AstraZeneca   Maxcertifikat   22 %     

Ericsson  Maxcertifikat  29 %   

Hm  Aktie  24 %   

Kappahl   Aktie   50 %     

Nordea  Aktie  46 %   

SAAB  Aktie  46 %   

Sandvik   Aktie   44 %     

SEB  Aktie  42 %   

SKF  Aktie  36 %   

Tele2B   Aktie   30 %     

TeliaSonera  Aktie  26 %   

Volvo   Aktie   41 %     
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Figur 9 

Företag Slutvärde i 

förhållande 

till startvärde 

Maxcertifikatspris 

i förhållande till 

startvärdet 

Utveckling av 

Maxcertifikatet 

bästa placering 

ABB 138 % 90 % 122 % Aktie 

Alfa Laval 171 %   122 % Aktie 

AstraZeneca 111 % 

Tak på 

Maxcertifikat 122 % Max 

Ericsson 113 % 110 % 122 % Max 

HM 152 %   122 % Aktie 

Kappahl 234 %   122 % Aktie 

Nordea 174 %   122 % Aktie 

SAAB 218 %   122 % Aktie 

Sandvik 192 %   122 % Aktie 

SEB 171 %   122 % Aktie 

SKF 180 %   122 % Aktie 

Tele2B 173 %   122 % Aktie 

Telia 129 %   122 % Aktie 

Volvo 166 %   122 % Aktie 

4.3 Förhållandet mellan avkastningen och risk. 

Tack vare det rabatterade inköpspriset så blir avståndet mellan vinst och förlust längre i 

maxcertifikat, det genom att risken sjunker. På kort sikt kan maxcertifikat ses som en risk 

minimerande produkt. Sannolikheten att aktier sjunker mer än 10 % på tre månader är inte 

hög. På längre sikt finns det inte heller många kurser som går back från det ursprungliga 

värdet. Många företag som använts i undersökningen har drabbats hårt av finanskrisen och är i 

uppbyggnadsfasen nu och har därför en något avvaktande men stabil utveckling. Volatiliteten 

på de berörda företagen kan ses som normal om man jämför de olika perioderna. Att nästan 
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samtliga har högre tal sett över ett år är fullt normalt eftersom det ger så många fler 

observationstillfällen.  

Ju längre investeringarna finns på börsen ju längre utsätter man sig för risk. Det resonemanget 

är dock inte lika gångbart om man väljer att placera i maxcertifikat. Genom att prioritera 

säkerheten i maxcertifikat hade investeringar skett i vilken tillgång som helst under någon av 

de båda perioderna och ändå gått med vinst. Men i många fall hade det varit helt onödigt då 

många företag kom snabbt upp i limiten. Den stora fördelen är dock den att även om 

företagets volatilitet är låg kan en god avkastning förväntas. 

4.4 Betatal 

Företagens olika betatal har ingen påverkan på om man ska placera i aktier eller maxcertifikat. 

Eftersom det enbart avslöjar hur sambandet mellan företaget och börsen förhåller sig. En aktie 

med ett lågt betatal och en börs på stark frammarsch kan istället vara missvisade för en 

undersökning om vad man ska investera i. Därför har författaren valt att inte ta upp företagens 

betatal mer än i teorin.   

5. Slutsats 

Studien grundar i sig på att alla maxcertifikat har samma limit. Det finns inte någon särskild 

kunskap om just maxcertifikat som behöver vetas för att kunna bestämma sig för huruvida 

placeringen ska ske i aktier eller i maxcertifikat. Förväntas en kursutveckling på aktien på mer 

än 22,2% under löptiden bör den väljas framför maxcertifikatet. 22,2% är utvecklingen fram 

till limit för maxcertifikat på samtliga företag i undersökningen. Som de två 

observationsstudierna visar är sannolikheten att aktier kommer stiga över den kursen, större 

om löptiden är längre.  

Att företag med ett visst volatilitetstal kommer vara mer lämpade för maxcertifikat kan till 

viss del stämma. Något samband mellan ett maxcertifikat med låg volatilitet och en säkrare 

vinst går inte att finna i denna uppsats. Dock är det inte den enda faktorn som bör påverka 

placeringsstrategin. Löptiden är absolut en viktig faktor i det resonemanget. På korts sikt 

spelar volatiliteten mindre roll. På lång sikt är ett lågt volatilitetstal att föredra, men det går 



Halmstad Högskola  2010-07-14 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Uppsats Nationalekonomi C nivå 
Handledare: Hans Mörner 
 

22 
Peter Andersson 860314-3531 

inte att stirra sig blind på den faktorn. De två som var bäst lämpade för att investeras som 

maxcertifikat hade det bland de lägre volatilitetstalen. HM som hade näst lägst volatilitetstal 

hade en aktiekurs utveckling på 52 %, vilket är mer än dubbelt så bra som den potentiella 

maxvinsten för dess maxcertifikat. 

En observation på kort sikt noterade att SAAB som hade ett volatilitetstal 41 % och en 

aktiekursutveckling på minus 7 %. Det gjorde SAAB till det företag som hade varit sämst att 

köpa aktier i för den perioden men med hjälp av maxcertifikat så hade även SAAB gett en 

positiv avkastning. SAAB hade högst volatilitetstal och var bäst lämpad för att anskaffa som 

maxcertifikat. 

I det långa loppet är aktier att föredra, under förutsättning att det inte är kristider. 

Maxcertifikat må vara bättre på kort sikt men det är ju också beroende på vad den får för limit 

och rabatterat pris. Dessutom så blir inte förlusterna vid kursfall lika stor med tanke på det 

lägre inköpspriset. Det ger utrymme för att tillgången ska kunna ha en negativ utveckling och 

samtidigt generera avkastning i slutändan. 

Maxcertifikat är billigt av flera anledningar. Många liknande produkter som aktier och fonder 

kan endast ge avkastning genom att öka i värde sedan den dagen de anskaffades. Att minska 

risken för en förlust kan inte ges i någon annan produkt till samma pris. Andra produkter som 

till exempel aktieindexobligationer ger också möjligheter minimera risken, men en 

aktieindexobligation kräver ett mycket större investeringsbelopp, allt från 5000 och uppåt.    
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Bilaga 1. 
Frågor och svar till Handelsbankens kapitalgrupp 
 

Fråga: Var kan jag följa ett maxcertifikat. Finns de på en speciell lista eller finns det på fler? 
Följer ett Maxcertifikat aktiekursen exakt så länge kursen inte överstiger limiten? Varför är 
det bara HSB som erbjuder maxcertifikat av de stora bankerna? Kan Maxcertifikat skilja sig 
emot andra på samma sätt som Aktieindexobligationer kan göra, T ex med olika 
deltagargrader? Hur mycket måste jag investera för att kunna handla med Maxcertifikat? 
finns det intervall? Varför skriver media inget om Maxcertifikat? 
 

Hej, 
Tack för ditt mail. Både Nordea och Swedbank erbjuder maxcertfikat. Maxcertfikatets kurs 
närmar sig aktiens hela tiden fram till slutdagen men inte nödvändigtvis på samma sätt eller i 
samma grad hela tiden. Maxcert har inga likheter med aktieindexobligationer och har heller 
ingen deltagandegrad. Maxcert handlas styckevis på börsen. 
MVH 
Anders Nicander 
Handelsbanken  
 

Fråga: Ett maxcertifikat är uppenbart skapat för småspararna. men hur skiljer sig 
maxcertifikat till den ursprungliga produkten som är mer skapad för större investerare? 
  
Det är väldigt mycket positivt om maxcertifikat. Låter ju verkligen som det nästan alltid är 
bättre än aktier. det får en ju att undra, varför vill banken sälja en sådan guldprodukt? 
  
Finns det någon siffra i % eller dylikt på hur ofta ett maxcertifikat är bättre än en aktie. i er 
film så gäller ju sambandet fyra av fem fall, inte att 80 % av alla investeringar i maxcertifikat 
är bättre än investeringar i aktier. 
  
Tack för din fråga och jag ber om ursäkt för sent svar. Jag skulle gärna vilja svara dig 
uttömmande på dina frågor men om jag misslyckas får du gärna höra av dig igen så ska jag se 
till att dina frågor besvaras av vår expert på Maxcertifikat, Anders Nicander. Anders är ute 
och reser men kommer tillbaka i morgon. 
  
Större investerare har alltid varit ivriga förespråkare och användare av covered calls, dvs. de 
köper aktier och ställer ut köpoptioner över aktuellt aktiepris för att på så sätt minska risken 
och samtidigt tjäna mer pengar än vad en traditionell aktieplacering skulle ge. De kommer i 
detta fall tjäna mer på denna strategi i alla fall förutom när börsen rusar väldigt kraftigt uppåt. 
I vissa fall kan de även investera i ett index som följer samma strategi. Vad vi har gjort är att 
paketera denna strategi för småsparare för att även de ska kunna använda sig av proffsens 
metoder. Att som privatperson köpa aktier och samtidigt ställa ut optioner blir både dyrt, 
krångligt och din bank/mäklare kommer kräva stora säkerheter. 
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Jag håller med om att Maxcertifikat är en fantastisk produkt. Jag tycker personligen att det är 
det bästa som banken någonsin har erbjudit sina kunder. Dock verkar det som om många 
kunder har svårt att hitta till den. Dock har vi ständigt många miljarder utestående i denna 
produkt, så helt okänd är den inte. Vi vill sälja denna produkt därför att i det långa loppet är 
det lönsamt för oss att kunderna är lönsamma. Ju mer pengar kunden får desto mer pengar får 
vi under förvaltning/kan vi mäkla osv. Dessutom blir vi större på optionshandeln iom att vi i 
praktiken köper en köpoption om du köper ett maxcertifikat. Att vara stor är i dagsläget 
viktigt för att kunna handla till tighta spreadar och få bra priser. 
_________________________________ 
Med vänlig hälsning  
Fredrik Bergman 
kapitalskydd@handelsbanken.se 
  
Fråga: Hej. jag vill veta mer om Maxcertifikat, jag har försökt slå upp ordet så jag ska kunna 
finna mer information på engelska från den globala marknaden utan att lyckas. 

 
Hej, 
Tack för ditt mail. Maxcertifikat är en konstruktion som bygger på handelsstrategin "Buy-
Write" på engelska, dvs. en strategi bestående av covered calls för att generera intäkt från 
optionspremien. Eftersom optionsplaceringen är "covered" av underliggande tillgång, är 
risken på nedsidan av optionsutställandet minimerad. 
  
I och med att placeraren avstår från en viss avkastningsnivå, får man istället köpa 
underliggande till en "rabatt" kan man säga. Denna strategi har visat sig var mycket 
framgångsrik de senaste åren, trots lägre risk, och slagit jämförelseindex både i USA (se graf 
nedan) och Europa.  

De allra flesta undersökningar som finns om s.k. buy write indexes visar att dessa på lång sikt 
ger högre avkastning än underliggande index till betydligt lägre risk. Läs gärna vidare i 
länkarna nedan. 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Covered_call 
http://www.cboe.com/micro/bxm/ 

Med vänlig hälsning 

Conny Wedengren 
Handelsbanken Capital Markets 


