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Innehållsförteckning USB minne skickat till Ekobrottsmyndigheten 2010-10-05
Stab/risk/material till EBM 2010-10-05

Möte 2009-12-21
Närvarande: Fredrik Crafoord, Tamer Torun, Agneta Norgren, Per Börgesson och Nina Hernberg. Filerna
skickades även till Mikael König och Stefan Dahlbo, varefter Risk träffade Stefan Dahlbo, eventuellt även
Mikael König. Risk refererar till detta möte i dokumentet ”Risks synpunkter på tradings värdering 2009-1231”.
Risks synpunkter på tradings värdering
Sept 2009
Dec 2009
Mars 2010
Styrelsemail 2009
Dagligt mail som skickades till styrelsen i HQ Bank samt cc Mats Qviberg. 2009-10-15 – 2010-12-31.
Styrelsemail 2010
Dagligt mail som skickades till styrelsen i HQ Bank samt cc Mats Qviberg. 2010-01-04 – 2010-09-30.
Styrelsemöte extra underlag 2009-08-19
Agneta Norgren och Nina Hernberg visade troligen upp denna fil på styrelsemötet.
Styrelsemöte extra underlag 2009-10-13
Agneta Norgren och Nina Hernberg visade upp dessa filer på styrelsemötet.
Styrelsemöte extra underlag 2010-01-28
Extra underlag som Risk skickade till styrelserummet. Troligen deltog ingen från Risk i styrelsemötet.
Möjligen träffade Risk Mikael König och Stefan Dahlbo i anslutning till styrelsemötet.
Jag har ett minne av att vi redan tidigare i januari 2010 gick igenom positionerna och värderingen av DAX
avseende 2009-12-31 då vi även jämförde mot kringliggande datum. Närvarande var Stefan Dahlbo, Fredrik
Crafoord och eventuellt Mikael König.
Tradingavstämningar
Månatliga avstämningar av tradingportföljen (Excel) under perioden september 2008 – maj 2010 samt
tillhörande sammanfattning (Word). Efter genomgång med Trading skickades filerna till VD.
Vol avstämingar
Månatliga avstämningar av volatiliteten i tradingportföljen (Excel) under perioden september 2008 – maj 2010
samt tillhörande sammanfattning (Word). Efter genomgång med Trading skickades filerna till VD.
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 30 JAN 09

DATUM:

2009-02-12

KURSAVVIKELSER

Fyra avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats.
1. ALM A: Tradingen hade missat att uppdatera kursen som var 17,75 i ORC.
Kurs enligt DI och Bequoted var 16,00-16,50 dvs midkurs 16,25.
Värdedifferens 599 914 SEK,
Resultatkorrigering med -599 914 SEK.
2. OMXS30 Feb termin: Portföljen var kort 60 210 kontrakt. Trading värderar
OMXS30 terminer genom att använda priset på basket + räntepåslag och ev
utdelningar. Trading lägger in detta pris istället för senast betalt varför MV theor
och MV market får samma värde. Vi verifierade priset genom egna beräkningar.
Tradings pris var 0,51 kr högre än vårt beräknade pris, vilket gav en total
värdedifferens på ca 40,7 tSEK..
Den officiella closekursen var lägre än den teoretiska (613,75) vilket gav en
värdedifferens på -18,6 mSEK. Ingen resultatkorrigering.
3. PLAYSAFE SPOT: Tradingen hade missat att uppdatera kursen som var 1,69 i
Orc (kurs enl. Netfonds var 0,96 SEK (0,80 NOK). Tradingen var långa 150 000
aktier. Värdedifferens 108 511 SEK.
Resultatkorrigering med -108 511 SEK.
4. ODAX L7000: Tradingen värderade den till 128,10, risk hittade ingen
stängningskurs och använde sig av mid. som gav 127,57. Modell och ränta
stämmer. Tradingen var långa 40 000 kontrakt där av den lite större
värdedifferensen.
Värdedifferens 106 740 SEK. Ingen resultatkorrigering

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har i årsskiftet gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra
positioner med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den
dag som filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då
vi endast är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats,
så innebär detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför
manuellt jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår
vilka instrument som hade ett pris per den 30 januari 2009. Vi har utgått ifrån att
hemsidans priser är korrekta.
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P R I S I M A R K N A D E N SAKNAS

Det saknades pris i marknaden för 132 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på 126 mSEK. De största differenserna kom från positioner i OMXS30;
JAN FUT 10 (+917 mSEK) M980 (-292 mSEK), M900 10 (-162 mSEK) och
M940 (-148 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

Ingen resultatpåverkan.
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 241,8 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var -2,1 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
OMX
ERIC
NOA3
HMB
ABB
AZN
ALFA
SAND
SCAB
ATCOA
SHBA
SSAB
ELUXB

119 557 000 kr
93 898 000 kr
11 457 000 kr
6 325 000 kr
4 440 000 kr
2 089 000 kr
1 705 000 kr
1 012 000 kr
823 000 kr
438 000 kr
345 000 kr
301 000 kr
-351 000 kr
-600 000 kr
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-01-29

Sammanfattning;
Tradingportföljen tankades från Orc 090127 ca kl 13.20
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradings teoretiska volatiliteter mot
implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/SIX). Avstämningen baseras således på en
ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina volatiliteter
dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur SIX, där även spreaden mellan köp och sälj implicit volatilitet
framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men ingen
handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Fredrik Crafoord, Tamer Torun , Johan Tyrén och Agneta Norgren
2009-01-28 och kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-01-29 kl. 14.00
Derivat med avvikelser;
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1. NOA3
2. OMXS30
3. ODAX
4. ERICB
Även mindre avvikelser noterades i INVEB, ABB, HMB och TLSN
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i
OMXS30 uppgick till ca -6,0 mSEK följt av ODAX på -4,4 mSEK 090127. De längsta kontrakten förfaller
jan-11 och värderades till en teoretisk volatilitet på 20%. De närmaste slutmånaderna hade positivt vega
medan vega för de längre löptiderna var negativ. Likviditeten är sämre i de korta löptiderna och inte som
tidigare bara för dem längre löptiderna vilket försvårar jämförelsen. Nedan följer en sammanställning över
tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt förfallomånad.
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Tradings kommentarer:
Johan förklarade tradingens syn på volatiliteterna som fortsätter ner.
Johan var nöjd med deras volatilitets nivåer, skall dock se över ERICB-JAN -10. (har nu ändrats från 65->60)
Ex OMX volatilitet som har i den närmsta handelsmånaden gått från ca 70 till 45 på två månader.
// Per Börgesson 2009-01-30
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 27 FEB 09

DATUM:

2009-03-13

KURSAVVIKELSER

Fyra avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats.
1. OMXS30 Mars termin: Portföljen var kort 52 078 kontrakt. Trading värderar
OMXS30 terminer genom att använda priset på basket + räntepåslag och ev
utdelningar. Trading lägger in detta pris istället för senast betalt varför MV theor
och MV market får samma värde. Vi verifierade priset genom egna beräkningar.
Den officiella closekursen (640,0) var lägre än den teoretiska (640,76) vilket gav
en värdedifferens på -3,9 mSEK. Ingen resultatkorrigering.
2. PLAYSAFE SPOT: Det hade kommit in en sen affär som ändrade kursen.
Tradingen var långa 150 000 aktier. Värdedifferens -158 187 SEK.
Resultatkorrigering med -158 187 SEK.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har i årsskiftet gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra
positioner med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den
dag som filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då
vi endast är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats,
så innebär detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför
manuellt jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår
vilka instrument som hade ett pris per den 27 februari 2009. Vi har utgått ifrån att
hemsidans priser är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 157 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på - 680,8 mSEK. De största differenserna kom från positioner i
ODAX X4400 (+177 mSEK) OMX JUL Futures (+ 92,6 mSEK), M980 10 (-284
mSEK) och M900(-156 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
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F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
V O L A T I LITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

Ingen resultatpåverkan.
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 372,3 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 12,3 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
OMX
206 999 000 kr
ODAX
143 098 000 kr
ERIC
7 915 000 kr
HMB
3 499 000 kr
NOA/NOKIA
1 888 000 kr
SHBA
1 266 000 kr
NDA
1 241 000 kr
TLSN
1 042 000 kr
ATCOA
827 000 kr
VOLV
764 000 kr
ABB
741 000 kr
SSABA
551 000 kr
SKFB
529 000 kr
AZN
514 000 kr
SAND
392 000 kr
SEBA
365 000 kr
ALFA
340 000 kr
BOL
331 000 kr
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-02-26

Sammanfattning;
Tradingportföljen tankades från Orc 090223 ca kl. 14,00.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/SIX). Avstämningen baseras således på en
ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina volatiliteter
dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur SIX, där även spreaden mellan köp och sälj implicit volatilitet
framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men ingen
handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Fredrik Crafoord, Tamer Torun , Johan Tyrén och Agneta Norgren
2009-02-24 och kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-02-26 kl. 12,30.
Derivat med avvikelser;
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1. ERICB
2. OMXS30
3. ODAX
Även mindre avvikelser noterades i AZN och HMB.
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i
OMXS30 uppgick till ca -8,155 mSEK följt av ODAX på -1,4 mSEK . De längsta kontrakten förfaller jan11 och värderades till en teoretisk volatilitet på 20%. De närmaste slutmånaderna hade positivt vega medan
vega för de längre löptiderna var negativ. Likviditeten är sämre i de korta löptiderna och inte som tidigare
bara för dem längre löptiderna vilket försvårar jämförelsen. Nedan följer en sammanställning över tradings
teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt förfallomånad.
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Tradings kommentarer:
Johan förklarade tradingens syn på volatiliteterna.
Johan var nöjd med deras volatilitets nivåer, skall dock prata med Fredrik ang. mars som bör höjas.
ODAX Dec. är kort vega på -7,4 msek, Johan har simulerat och vid DAX på 5000 så är dem lång vega.
(står i ca 4000 23/2)
Fler än HQ’s trading har flyttat delar av sin index handel från OMX till DAX.
// Per Börgesson 2009-02-26
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 31 MARS 09

DATUM:

2009-04-14

KURSAVVIKELSER

Fyra avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats.
1. OMXS30 April termin: Portföljen var kort 64 332 kontrakt. Trading värderar
OMXS30 terminer genom att använda priset på basket + räntepåslag och ev
utdelningar. Trading lägger in detta pris istället för senast betalt varför MV theor
och MV market får samma värde. Vi verifierade priset genom egna beräkningar.
Den officiella closekursen (643,5) var lägre än den teoretiska (642,48) vilket gav
en värdedifferens på 7,2 mSEK. Ingen resultatkorrigering.
2. MALKA TR Tradingen hade en felaktig kurs. Tradingen var långa 32 862 000
aktier. Värdedifferens 657 240 SEK.
Resultatkorrigering med 657 240 SEK.
3. GE U6 Tradingen var korta 2000 kontrakt. Tradingen använde sig av en 60%
volatilitet men enl. Bloomberg så var den 93,73%. Det gav en värdedifferens på
743 906 SEK ingen resultatkorrigering.
4. GE I7,5 Tradingen var korta 2000 kontrakt. Tradingen använde sig av en 60%
volatilitet men enl. Bloomberg så var den 83,23%. Det gav en värdedifferens på
621 397 SEK ingen resultatkorrigering.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka
instrument som hade ett pris per den 31 mars 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans
priser är korrekta.
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P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 124 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på – 964,7 mSEK. De största differenserna kom från positioner i
ODAX R4400 (+136 mSEK) OMX JAN 11 Futures (+ 147 mSEK), M980 10 (-254
mSEK), ODAX L5300 (-172 mSEK) och ODAX L4400 (-230 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.
RESULTATPÅVERKAN

Resultatet skall minskas med 657 240 SEK.
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 377,4mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 39,6 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
OMX
NOA3
ERIC
HMB
ABB
NDA
SHBA
ATCOA
BOL
TLSN
SAND
ELUXB
AZN
SWED
SEBA

198 502 000 kr
141 114 000 kr
17 129 000 kr
13 995 000 kr
2 462 000 kr
1 663 000 kr
1 330 000 kr
1 183 000 kr
1 040 000 kr
1 022 000 kr
911 000 kr
745 000 kr
671 000 kr
645 000 kr
599 000 kr
-5 614 000 kr

Marknadsvärdering-Trading per den 31 mar 2009 , 2014-02-04 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

13

Volatilitetsavstämning 2009-03-25 , 2014-02-04 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

14

Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-03-25

Sammanfattning
Tradingportföljen tankades från Orc 090325 ca kl. 14,00.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/Online Trader). Avstämningen baseras
således på en ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina
volatiliteter dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur SIX, där även spreaden mellan köp och sälj implicit volatilitet
framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men ingen
handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Tamer Torun, Johan Tyrén och Agneta Norgren 2009-03-26 och
kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-03-31 kl. 11.
Derivat med avvikelser
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1. ERICB 2010-01-15
2. OMXS30 Total
3. FDAX 2009-12-18
Även mindre avvikelser noterades i ERIC B (förfall i maj, juni och december 2009), NOK1V (april, juni och
dec 2009), OMXS30 (maj, juni, juli, okt 2009 samt jan-2010) och VOLV B.
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i OMX
uppgick till -10,2 mSEK . De längsta kontrakten i OMX förföll i januari 2011 och värderades till en
teoretisk volatilitet på 20%, vilket ligger i linje med den historiska volatiliteten under de senaste 3-5 åren.
Vega för de närmaste slutmånaderna var positiv medan vega för de längre löptiderna (från juni-09) var
negativ. Risk noterade att den teoretiska volatiliteten för de längre löptiderna generellt var lägre än den
implicita. Nedan följer en sammanställning över tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt
förfallomånad.
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Tradings och kommentarer:
OMX: Likviditeten har försämrats ytterligare varför tradingen även värderar relativt korta löptider till historisk
volatilitet (d v s 20-25%). Risks kommentar: Historisk volatilitet under de senaste 5 åren ligger på ca 20%.

ERICB: Jan 2010 värderas till 60 % p g a att senaste avslut gjorts på denna nivå. Risk kommentar: Den implicita
volatiliteten för tradingens största positioner (ERIBC0M60, ERICB0M70)låg på 56-63% den 31 mars enligt
Online Trader. Dock hade inga avslut gjorts på denna nivå. Se print screen nedan:
KÖPVOL

SÄLJVOL

VOLYM

FDAX: Kontrakten med förfall i dec 2009 har så pass lång löptid att de värderas till historisk volatilitet, d v s
20%. Risks kommentar: Detta är i linje med historisk volatilitet under de senaste 5 åren.

// Nina Hernberg 2009-03-31
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-04-27

Sammanfattning
Tradingportföljen tankades från Orc 090427 ca kl. 13,30.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/Online Trader). Avstämningen baseras
således på en ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina
volatiliteter dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur SIX, där även spreaden mellan köp och sälj implicit volatilitet
framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men ingen
handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Tamer Torun, Johan Tyrén och Agneta Norgren 2009-03-26 och
kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-04-29 kl. 13.30
Derivat med avvikelser
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1. OMXS30 Total
2. FDAX 2009-12-18
3. NOA3 2009-12-18
Även mindre avvikelser noterades i OMXS30 ( juni, juli, okt 2009 samt jan-2010) och ATCO B.
ERIC (jan 2009)
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i OMX
uppgick till -11,3 mSEK . De längsta kontrakten i OMX förföll i januari 2011 och värderades till en
teoretisk volatilitet på 20%, vilket ligger i linje med den historiska volatiliteten under de senaste 3-5 åren.
Vega för de närmaste slutmånaderna var positiv medan vega för de längre löptiderna (från juni-09) var
negativ. Risk noterade att den teoretiska volatiliteten för de längre löptiderna generellt var lägre än den
implicita. Nedan följer en sammanställning över tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt
förfallomånad.
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Tradings och kommentarer:
OMX: Likviditeten har försämrats ytterligare varför tradingen även värderar relativt korta löptider till historisk
volatilitet (d v s 20-25%). Risks kommentar: Historisk volatilitet under de senaste 5 åren ligger på ca 20%.
Det finns bara några enstaka avslut jan -10 och inga avslut jan-11 enl. OM’s derivatstatistik.
ERICB: Jan 2010 värderas till 60 % p g a att senaste avslut gjorts på denna nivå.
Det finns bara några enstaka avslut jan -10 och inga avslut jan-11 enl. OM’s derivatstatistik.
FDAX: Kontrakten med förfall i dec 2009 har så pass lång löptid att de värderas till historisk volatilitet, d v s
20%. Risks kommentar: Detta är i linje med historisk volatilitet under de senaste 5 åren.

// Per Börgesson 2009-04-29
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 29 MAJ 09

DATUM:

2009-05

KURSAVVIKELSER

Fyra avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats.
1. OMXS30 Juli termin: Portföljen var kort 27 559 kontrakt. Trading värderar
OMXS30 terminer genom att använda priset på basket + räntepåslag och ev
utdelningar. Trading lägger in detta pris istället för senast betalt varför MV theor
och MV market får samma värde. Vi verifierade priset genom egna beräkningar.
Den officiella closekursen (780,75) var högre än den teoretiska (776,71) vilket
gav en värdedifferens på 11,1 mSEK. Ingen resultatkorrigering.
2. FDAX Jun Portföljen var korta 2161 kontrakt Värdedifferens 857 921 SEK.
Handeln var öppen där av diff (15,88 sek) Ingen resultatkorrigering
3. Div. Svenska optioner Bugg i ORC MV i flera optioner uppdaterades ej deras
MV Theo stämmer. värdedifferens på -2 847 162 SEK. Ingen
resultatkorrigering.
4. ODAX R4400 Portföljen var korta 10 500 kontrakt ORC pris 198,9 den
officiella closekursen var 215,03 enl Eurex hemsida. Tradingen använde sig av
40 % volatilitet. värdedifferens på -846 713 SEK ingen resultatkorrigering.
5.

ODAX U4800 Portföljen var långa 5000 kontrakt ORC pris 2720,07 den
officiella closekursen var 2762,01 enl Eurex hemsida. Tradingen använde sig av
30 % volatilitet. värdedifferens på 1 048 569 SEK ingen resultatkorrigering.

6. ODAX X5000 Portföljen var långa 8000 kontrakt ORC pris 4775,51 den
officiella closekursen var 4843,46 enl Eurex hemsida. Tradingen använde sig av
22,5 % volatilitet. värdedifferens på 2 710 218 SEK ingen resultatkorrigering.
7. GE U6 Tradingen var korta 2000 kontrakt. Tradingen använde sig av en 60%
volatilitet Optionen är OTM Det gav en värdedifferens på 145 157 SEK ingen
resultatkorrigering.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
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filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka
instrument som hade ett pris per den 29 maj 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans
priser är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 137 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på – 69 595 509 mSEK. De största differenserna kom från positioner i
OMX JAN 10 Futures (+ 1665 mSEK), ODAX L4000 (184 mSEK), ODAX I5300 (110
mSEK) OMXS30 M980 (-174) OMXS30 A660 (-172) ODAX L5300 (-781 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.
RESULTATPÅVERKAN
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 361,1 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 61,5 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
OMX
NOA3/NOKIA
ERIC
HMB
SHB
SEB
NDA
SAND
BOL

234 142 000 kr
74 573 000 kr
24 635 000 kr
22 155 000 kr
3 455 000 kr
671 000 kr
605 000 kr
469 000 kr
415 000 kr
391 000 kr

Marknadsvärdering-Trading per den 19 maj 2009 , 2014-02-04 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

20

ATCOA
HUSQ
SKF
AZN
VOLV
ABB
SWED

390 000 kr
362 000 kr
326 000 kr
313 000 kr
313 000 kr
-785 000 kr
-1 088 000 kr
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-05-27

Sammanfattning
Tradingportföljen tankades från Orc 090527 ca kl. 14,00.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/Online Trader). Avstämningen baseras
således på en ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina
volatiliteter dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur Orc Online, där även spreaden mellan köp och sälj implicit
volatilitet framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men
ingen handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Tamer Torun, Johan Tyrén och Agneta Norgren 2009-05-28 och
kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-05-29 kl. 13.45
Derivat med avvikelser
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1. OMXS30 2009-10-16 och 2010-01-22
2. FDAX 2009-12-18
3. NOA3 2009-12-18
4, ERICB 2010-01-15
Även mindre avvikelser noterades i OMXS30 (övriga månader dock ej juni och juli).
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i OMX
uppgick till -9,7 mSEK . De längsta kontrakten i OMX förföll i januari 2011 och värderades till en teoretisk
volatilitet på 20%, vilket ligger i linje med den historiska volatiliteten under de senaste 3-5 åren. Vega för de
närmaste slutmånaderna var positiv medan vega för de längre löptiderna är ofta negativ. Risk noterade att
den teoretiska volatiliteten för de längre löptiderna generellt var lägre än den implicita. Nedan följer en
sammanställning över tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt förfallomånad.

2008-11-25

2008-12-22

2009-01-29

2009-02-23

2009-03-25

2009-04-27

2009-05-27

Slutmånad
feb-08

45

30

mar-09
apr-09

30

25

45
35

30

25

25

35

maj-09

30

35

jun-09

25

35

30

20

25

25

30

20

20

20

20

jul-09

25

20

20

aug-09

25

okt-09
jan-10

25

20

20

20

20

20

20

jan-11

20

20

20

20

20

20

20

Tradings och kommentarer:
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OMX: Likviditeten har försämrats ytterligare varför tradingen även värderar relativt korta löptider till historisk
volatilitet (d v s 20-25%). Risks kommentar: Historisk volatilitet under de senaste 5 åren ligger på ca 20%.
Det finns bara några enstaka avslut jan -10 och inga avslut jan-11 enl. OM’s derivatstatistik.
ERICB: Jan 2010 värderas till 60 % p g a att senaste avslut gjorts på denna nivå.
Det finns bara några enstaka avslut jan -10 och inga avslut jan-11 enl. OM’s derivatstatistik.
FDAX: Kontrakten med förfall i dec 2009 har så pass lång löptid att de värderas till historisk volatilitet, d v s
20%.om tradingen skulle höja volatiliteten till 30% så ökar värdet på positionen med ca 30 mSEK.
Risks kommentar: Detta är i linje med historisk volatilitet under de senaste 5 åren.

// Per Börgesson 2009-05-29
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

NINA HERNBERG

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 30JUNI 09

DATUM:

2009-07-07

KURSAVVIKELSER

Trettio avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats, varav fem (sex) var
värdedifferenser som förklaras nedan. Av resterande 24 differenser var 22
optionsdifferenser som berodde på att gamla kurser har legat kvar vid tankningstillfället
pga det inte varit någon handel i dem under avstämningsdagen och 2 var aktiedifferenser,
som berodde på att aktierna handlats på Burgundi. Slutkurserna på Burgundi kan skilja
sig från OMX eftersom det inte sker någon slutcall på Burgundi.
1. OMXS30 Juli termin: Portföljen var kort 22 386 kontrakt. Trading värderar
OMXS30 terminer genom att använda priset på basket + räntepåslag och ev
utdelningar. Trading lägger in detta pris istället för senast betalt varför MV theor
och MV market får samma värde. Risk verifierade priset genom egna
beräkningar och fick en prisdifferens på 0,01 SEK. Ingen resultatkorrigering.
2. CS ADR och CSGN (VIRT-X): Portföljen var kort i ADR (-6000) och lång i
underliggande (6000), CSGN. Positionen var därmed netto noll.
Marknadskopplingen fungerade inte varför hela positionen, brutto, värde gav två
värdedifferenser. Ingen resultatkorrigering.
3. GE N NEO: Portföljen var kort 12 500 aktier och trading värderade positionen
till kurs 108,89 SEK. Risk noterade en kurs på 90,61 SEK (11,70 USD) i
Bloomberg. Resultatet korrigeras med +228 457 SEK.
4. ODAX X4000: Portföljen var lång 26 500 kontrakt värderade till kurs1437,47
SEK. Risk noterade en kurs på 1438, 55 SEK. Detta gav en värdedifferens på
143 855 SEK. Risk har kontrollerat volatilitet, värderingsmodell och räntor.
Ingen resultatkorrigering.
5. SANG: Portföljen var lång 29 321 aktier värderade till kurs 0,30 SEK. Risk
noterade en kurs på 3,95 SEK. Resultatet korrigeras med +107 013 SEK.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka

Marknadsvärdering-Trading per den 30 juni 2009 , 2014-02-04 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

24
instrument som hade ett pris per den 30 juni 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans
priser är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N SAKNAS

Det saknades pris i marknaden för 138 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på 1 565 mSEK. De största differenserna kom från positioner i OMX
Jan 10 Future (+ 1 791 mSEK), ODAX L4000 (284 mSEK), OMX Jan 11 Future (250
mSEK), OMXS30 A660 (-171) och OMXS30 G660 (-136 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

Resultatet korrigeras med totalt + 335 470 SEK p g a SANG (107 013 SEK) och GE
(228 457 SEK).
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 144 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 67 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
284 395 000 kr
NOA3/NOKIA
11 828 000 kr
ERIC
11 686 000 kr
HMB
2 712 000 kr
SHB
1 439 000 kr
NDA
1 239 000 kr
SEB
689 000 kr
SAND
648 000 kr
BOL
494 000 kr
SKF
485 000 kr
ASSA B
463 000 kr
SECU
425 000 kr
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ELUX
TLSN
LUPE
AZN
VOLV
OMX

397 000 kr
313 000 kr
-460 000 kr
-593 000 kr
-883 000 kr
-172 527 000 kr
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 31 JULI 09

DATUM:

2009-08-10

KURSAVVIKELSER

Nitton avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats, varav två var
värdedifferenser som förklaras nedan. Av resterande 17 differenser var det
optionsdifferenser som berodde på att gamla kurser har legat kvar vid tankningstillfället
pga. det inte varit någon handel i dem under avstämningsdagen.
1. FDAX Sep termin: Portföljen var långa 3668 kontrakt. ORC priset motsvarar
55 100,78 sek per futures, det pris vi kan se motsvarar 55 121,43 sek. Handeln
pågick när avstämningen gjordes. Kunde se en värdedifferens på 20,65 SEK per
futures enl. Bloomberg.
1 892 412. Ingen resultatkorrigering.
2. GE N NEO: Portföljen var kort 12 500 aktier och trading värderade positionen
till kurs 83,08 SEK. Risk noterade en kurs på 96,2 SEK (13,27 USD) i
Bloomberg. Resultatet korrigeras med -164 022 SEK.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka
instrument som hade ett pris per den 31 juli 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans priser
är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 189 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på 1 537 mSEK. De största differenserna kom från positioner i OMX
Jan 10 Future (+ 2 877 mSEK), OMX Jan 11 Future (286 mSEK), OMXS30 A660 (294) och FDAX L4900 (-421 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
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betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

Resultatet korrigeras med totalt – 164 022 SEK pga. GE N NEO
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 375 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 71 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
ODAX
331 997 000 kr
OMX
17 335 000 kr
ERIC
11 310 000 kr
NOA3/NOKIA
4 397 000 kr
SEB A
1 033 000 kr
SAND
745 000 kr
ELUX B
739 000 kr
TLSN
729 000 kr
ASSA B
708 000 kr
SHB A
673 000 kr
VOLV B
600 000 kr
SSAB A
584 000 kr
ALFA
570 000 kr
SKA B
496 000 kr
NDA
484 000 kr
ATCO A
466 000 kr
TREL B
400 000 kr
BOL
396 000 kr
SKF B
363 000 kr
SCA B
333 000 kr
HOLM B
317 000 kr
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INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 31 AUG 09

DATUM:

2009-09-03

KURSAVVIKELSER

Ingen avvikelse överstigande 100 tkr har uppmärksammats.

F Ö R Ä N D R I N G A R F I L F R Å N OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka
instrument som hade ett pris per den 31 aug. 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans
priser är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 234 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på 802 mSEK. De största differenserna kom från positioner i OMX Jan
11 Future (292 mSEK), ODAX L4000 (261 mSEK) OMXS30 A660 (-297 mSEK)och
FDAX L4900 (-463 mSEK).
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
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Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 529 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 72 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
427 595 000 kr
OMX
85 201 000 kr
ERIC
10 691 000 kr
NOA3/NOKIA
1 855 000 kr
TLSN
786 000 kr
ATCO A
534 000 kr
HM
509 000 kr
VOLV B
462 000 kr
SECU
456 000 kr
AZN
411 000 kr
SHB A
395 000 kr
Totalt

528 895 000 kr
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-08-25

Sammanfattning
Tradingportföljen tankades från Orc 090525 ca kl. 13,46.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/Online Trader). Avstämningen baseras
således på en ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina
volatiliteter dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur Orc Online, där även spreaden mellan köp och sälj implicit
volatilitet framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men
ingen handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Tamer Torun, Johan Tyrén, Fredrik Crafoord och Agneta Norgren
2009-08-27 och kommenterades av Johan Tyrén vid ett möte 2009-08-28.
Derivat med avvikelser
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1.
2.
3.

ERICB 2010-01-15
FDAX 2010-06-18
OMXS30 2010-01-22, 2011-01-21

Även mindre avvikelser noterades i ABB okt-09, ERICB dec-09, NOA3 dec-09 och OMXS30 okt-09.
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av OMXS30. Vega för den totala positionen i OMX
uppgick till -12,6 mSEK. De längsta kontrakten i OMX förfaller i januari 2011 och värderas till en teoretisk
volatilitet på 18%, vilket ligger ungefär i linje med den historiska volatiliteten under de senaste 5 åren. Vega
för den närmaste slutmånaden var positiv medan vega för de längre löptiderna var negativ. Den teoretiska
volatiliteten för de längre löptiderna generellt var lägre än den implicita. Nedan följer en sammanställning
över tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt förfallomånad.
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Tradings och risks kommentarer:
Likviditeten i marknaden är fortsatt generellt dålig enligt Johan. Trading har valt att behålla volatiliteten på en så
stabil nivå som möjligt. Detta eftersom tillfälliga justeringar av volatiliteten även resulterar i tillfälliga
justeringar av hedgen, vilket kan bli kostsamt.
ABB: Trading sänkte volatiliteten från 30% till 29% (alla löptider).
ERICB: Den teoretiska volatiliteten för dec 2009 (45%), jan 2010 (50%) och jan 2011 (50%) är högre än den
implicita i marknaden (35-40%).
Johan: Låg handel. Lösenpriset på de största positionerna ligger lägre än nuvarande pris på aktien, vilket
innebär att aktiekursen måste sjunka för att dessa ska bli at-the-money. Generellt gäller att när börsen sjunker
så stiger volatiliteten.
Risk: Trading har inte gjort några affärer idag. Enligt Orc online har dock mindre avslut gjorts på ATM
optioner med förfall i december (strike 70) till 32-36% (volym ca 100 kontrakt). Till liknande volymer har avslut
även gjorts i jan 2010 ATM till 33-36%. Inga avslut i jan 2011.
ODAX: Den teoretiska volatiliteten för juni 2010 (20%) är lägre än den implicita i marknaden (27%).
Johan: Störst position i F6000, d v s till ett lösenpris som ligger högre än nuvarande pris på underliggande. För
att denna position ska bli at-the-money krävs att marknaden stiger. Generellt gäller att när börsen stiger så
sjunker volatiliteten.
Risk: Vi följer upp värderingen nästa vecka. Trading har gjort vissa avslut till ungefär rådande implicit
volatilitet.
OMX: Den teoretiska volatiliteten för jan 2010 och jan 2011 (båda 18%) är lägre än den implicita i marknaden
(22-25% för jan 2010). Ingen implicit volatilitet finns för jan 2011.
Johan: Väldigt få avslut görs i dessa löptider. Trading minskar positionen när det är möjligt.
Risk: Väldigt låg handel. Trading har idag köpt 2000 kontrakt av A1120, d v s med förfall i jan 2010, till en
volatilitet på ca 21%. Optionen var OTM (base ca 916,50). Trading hade en kort position (-7500 kontrakt) i
nämnda option, d v s positionen minskade i och med affären.
// Nina Hernberg 090828

Marknadsvärdering-Trading per den 30 sep 2009 , 2014-02-04 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

32

INTERNT PM

TILL:

AGNETHA NORGREN & MIKAEL KÖNIG

FRÅN:

PER BÖRGESSON

ÄMNE:

MARKNADSVÄRDERING – TRADING PER DEN 30 SEP 09

DATUM:

2009-10-12

KURSAVVIKELSER

Två avvikelser överstigande 100 tkr har uppmärksammats.
1. GE N NEO Tradingen var korta 10 000 till ett MV 1 164 436 sek. Det saknades
MV i ORC. Tradingen minskar sitt resultat med 1 164 436 sek.
2. ALM Tradingen var långa 413 143 aktier, tradingens pris var 16,50 sek men
marknaden visade 16,00 sek Tradingen minskar sitt resultat med 206 572 sek.

F Ö R Ä N D R I NGAR FIL FRÅN OM

OM har gjort förändringar i den kurs-fil som vi använder för att matcha våra positioner
med externa priser. I den nya filen innebär inte ett pris att ett avslut skett den dag som
filen tankats, utan priset kan numera vara ett avslut som skett långt tidigare. Då vi endast
är intresserade av ett eventuellt pris för den specifika dagen som filen tankats, så innebär
detta att vi fått felaktiga differenser i MV. Tradingens optioner har därför manuellt
jämförts med en skriftlig rapport hämtad från OMX:s hemsida, där det framgår vilka
instrument som hade ett pris per den 30 sep. 2009. Vi har utgått ifrån att hemsidans
priser är korrekta.

P R I S I M A R K N A D E N S A K NAS

Det saknades pris i marknaden för 233 instrument, vilket gav en nettodifferens i
marknadsvärde på 1 663 mSEK. De största differenserna kom från positioner i ODAX
C5000 (449 msek.) ODAX L5100 (328msek.) ODAX F6000 (-747msek.) ODAX L4900
(-581msek.) OMX A660 (-303msek.)
Något missvisande differenser uppstår för derivat noterade på Eurex. Orsaken är att Orc
i första hand plockar kursen för ”senast betalt”, i andra hand ”mid” och i sista hand
”bid” eller ”ask”. Men när vi gör vår kursjämförelse mot Eurex, ser vi endast ”senast
betalt”. Om ”senast betalt” saknas blir jämförelsekursen noll och differensen blir hela
marknadsvärdet/teoretiska värdet för positionen.
F E L T E O R E T I S K A M O D E L LER

Inga avvikelser har noterats.
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VOLATILITETER

Enligt HQs interna instruktion framgår att: ”De parametrar som måste estimeras vid
teoretisk beräkning av derivatinstrument är volatiliteten”. Normalt skall denna volatilitet
vara densamma för samtliga derivatinstrument avseende ett underliggande värdepapper
och slutmånad.
Det har även noterats att samma volatilitet har använts för samma underliggande
värdepapper för i vissa fall samtliga slutmånader och i andra fall flera olika slutmånader.

RESULTATPÅVERKAN

GE N NEO -1 164 436 sek.
ALM -206 572 sek.
EDGE

Teoretisk edge uppgick till netto 707 mSEK. Ackumulerat resultat för 2009 inklusive
edge var 72 mSEK. Nedan följer en specifikation för summa edge (netto) per emittent
>300 tkr:
Edge per emittent, netto >300 tkr
ODAX
497 689 000 kr
OMX
193 327 000 kr
ERIC
6 047 000 kr
NOA3/NOKI
6 043 000 kr
HM
1 142 000 kr
AZN
866 000 kr
TLSN
572 000 kr
SECU B
537 000 kr
ATCO A
481 000 kr
ABB
432 000 kr
SKF B
313 000 kr
SAND
-555 000 kr
Totalt
706 894 000 kr
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Volatilitetsavstämning av tradingportföljen 2009-09-30

Sammanfattning
Tradingportföljen tankades från Orc 090928 ca kl. 10,12.
Vi har gått igenom volatiliteterna i tradingportföljen genom att jämföra tradingens teoretiska volatiliteter
mot implicita volatiliteter som vi har noterat i marknaden (ORC/Online Trader). Avstämningen baseras
således på en ögonblicksbild av tradingens positioner och volatiliteter. Eftersom tradingen inte ändrar sina
volatiliteter dagligen kan inte varje position exakt avspegla marknadsvolatiliteten vid varje tillfälle.
De implicita volatiliteterna som hämtats från Orc ger likaså en ögonblicksbild av handeln. Vi har
kompletterat dessa genom att ta stickprov ur Orc Online, där även spreaden mellan köp och sälj implicit
volatilitet framgått. För många instrument med längre löptid kan det finnas en köp- och sälj volatilitet men
ingen handel.
Volatilitetsavstämningen skickades till Tamer Torun, Johan Tyrén, Fredrik Crafoord och Agneta Norgren
2009-09-29 och kommenterades av Fredrik Crafoord och Tamer Torum vid ett möte 2009-09-30.
Derivat med avvikelser
Risk noterade större avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet för följande derivat;
1.
2.
3.
4.

ERICB 2010-01-15
FDAX 2010-03-19
FDAX 2010-06-18
OMXS30 2010-01-22, 2011-01-21, 2009-12-18

Även mindre avvikelser noterades i HMB Nov. ERICB Dec. NOA3 Dec. NOA3 Mars OMXS30 Nov.
Den största enskilda positionen i portföljen utgjordes av ODAX och OMXS30. Vega för den totala
positionen i OMX uppgick till -14,3 mSEK och -2,4mSEK för ODAX. De längsta kontrakten i OMX
förfaller i januari 2011 och värderas till en teoretisk volatilitet på 18%, vilket ligger ungefär i linje med den
historiska volatiliteten under de senaste 5 åren. De längsta kontrakten i ODAX förfaller i juni 2010 och
värderas till den historiska volatilitet på 20%. Vega för den närmaste slutmånaden var positiv medan vega
för de längre löptiderna var negativ. Den teoretiska volatiliteten för de längre löptiderna generellt var lägre
än den implicita. Nedan följer en sammanställning över tradings teoretiska volatilitet i OMSX30 enligt
förfallomånad.
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Tradings och risks kommentarer:
Likviditeten i marknaden är fortsatt generellt dålig och den har även blivit sämre på Eurex. Trading har valt att
behålla volatiliteten på en så stabil nivå som möjligt. Detta eftersom tillfälliga justeringar av volatiliteten även
resulterar i tillfälliga justeringar av hedgen, vilket kan bli kostsamt.
ERICB: Den teoretiska volatiliteten för dec 2009 (45%), jan 2010 (50%) och jan 2011 (50%) är högre än den
implicita i marknaden (35-40%).
Tamer och Fredrik tycker att volatiliteten på 50% för jan 2010 och 2011 är något hög och skall åtgärda.
Risk: volatiliteten har sänkts till 45%
ODAX: Den teoretiska volatiliteten för juni 2010 (20%) är lägre än den implicita i marknaden.
Fredrik: känner sig bekväm med den volatiliteten han har och volatiliteten i marknaden sjunker snabbt.
Risk: volatiliteten på 20% kan motiveras med den historiska volatiliteten.
OMX: Den teoretiska volatiliteten för jan 2010 och jan 2011 (båda 18%) är lägre än den implicita i marknaden
(22-25% för jan 2010). Ingen implicit volatilitet finns för jan 2011.
Fredrik: Värderar den på historisk volatilitet pga. dålig likviditet, den höjs efter hand ju närmare den blir
frontmånad.
Risk: Den historiska volatiliteten på 18% kan Risk bekräfta genom Online Trader. Väldigt låg handel i 2010 och
i det närmaste obefintlig i 2011.
// Per Börgesson 2009-10-13
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Marknadsvärdering-Trading per den 29 jan 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Marknadsvärdering-Trading per den 29 jan 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-02-24 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

52

Volatilitetsavstämning 2010-02-24 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

53

Marknadsvärdering-Trading per den 26 februari 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Marknadsvärdering-Trading per den 26 februari 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-03-24 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-03-24 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-03-24 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Marknadsvärdering-Trading per den 31 mars 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

59

Marknadsvärdering-Trading per den 31 mars 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-04-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-04-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-05-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-05-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Volatilitetsavstämning 2010-05-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

65

Volatilitetsavstämning 2010-05-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

66

Volatilitetsavstämning 2010-05-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Marknadsvärdering-Trading per 31 maj 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

68

Marknadsvärdering-Trading per 31 maj 2010 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

69

Risks kontrollvärdering per 2009-09-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontrollvärdering per 2009-09-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

72

Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

73

Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

74

Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

75

Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

81

Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

82

Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

83

Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

84

Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Risks kontrollvärdering per 2010-03-31 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Vegaanalys Trading 2009-12-21 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Vegaanalys Trading 2009-12-21 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10

88

Vegaanalys Trading 2009-12-21 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Vegaanalys Trading 2009-12-21 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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Vegaanalys Trading 2009-12-21 , 2013-12-02 00:00 diarienr: 9000-K1634-10
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