
Valutaoptioner

HVAD ER EN VALUTAOPTION?

En valutaoption er et værdipapir, der giver en investor retten, 
men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge en underliggende 
valuta til en forudbestemt valutakurs (strikekursen). Valutaoptio-
ner er en undergruppe af aktiv-klassen derivater, som er aktiver, 
hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv, i dette tilfælde 
et valutakryds. Der skelnes ofte mellem put- og call-optioner, 
hvor put er retten til at sælge en valuta, og call er retten til at 
købe en valuta. Der skelnes også mellem europæiske og ameri-
kanske optioner, hvor forskellen ligger i, hvornår man må udøve 
sin option: Europæiske optioner må kun udøves på udløbstids-
punktet, mens amerikanske optioner må udøves på alle tids-
punkter mellem indgåelse af aftalen og udløb.

Køberen af valutaoptionen betaler typisk sælgeren en præmie 
på tidspunktet, hvor aftalen indgås. 

Valutaoptioner kan anvendes til at afdække risiko. Såfremt man 
har købt en call-option, har man sikret sig retten til at købe en 
valuta til en given pris i fremtiden og er derfor sikret mod udvik-
lingen i valutakursen. Valutaoptioner kan også benyttes med 
spekulation som formål, idet man kan få en gevinst, hvis man 
har en formodning om, at valutakursen bevæger sig i en given 
retning. 

AFKAST

Afkastet på en valutaoption afhænger af, hvilken part man er i 
aftalen. I den følgende forklaring antages det, at man er købe-
ren. Afkastet på en valutaoption ligger i, hvordan valutakursen 
på det underliggende valutakryds udvikler sig i forhold til strike-

kursen. Hvis man ejer en call-option, altså retten til at købe en 
valuta til strikekursen, kan vi tjene et afkast ved, at valutakur-
sen er højere end strikekursen (se illustration længst til venstre i 
skemaet). Man udnytter optionen, køber valutaen billigt og kan 
derefter sælge den videre på markedet med en gevinst. Det 
samme gælder for put-optioner, bare omvendt.

Såfremt man er udsteder, vil der være en optionspræmie, som 
køberen betaler for at indgå aftalen. Dernæst kommer så, hvor-
dan det underliggende valutakryds bevæger sig relativt til strik-
ekursen. Den eneste forskel til at være udsteder er, at man i 
ovenstående eksempel håber på, at valutakursen på det under-
liggende valutakryds er lavere end strikekursen, så køberen ikke 
udnytter optionen, og man derved har tjent optionspræmien.
Graferne nederst viser, hvordan afkastet varierer med valutakur-
sen på udløbstidspunktet. V er valutakursen på udløbstidspunk-
tet, og den stiplede linje angiver strikekursen.

PRISSÆTNING

Prisen (værdien) af en valutaoption afhænger af det underlig-
gende valutakryds’ nuværende værdi (spotkursen), strikekursen, 
markedsrenter i valutakrydsets to pågældende valutaer, perio-
den aftalen løber i og et estimat på fremtidig usikkerhed i det 
valgte valutakryds.

RISIKO

Køberen af valutaoptionen er begrænset til sit tab af options-
præmien, mens sælgeren af valutaoptionen kan have en ube-
grænset tabsrisiko.
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