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Penulis

Abstrak

Investor umumnya sering berinvestasi dengan saham, indeks, dan opsi,
dimana 3 jenis instrumen tersebut mempunyai kinerja yang berbeda-beda dalam
tingkat pengembalian dan tingkat risiko. Kinerja tingkat pengembalian dan
tingkat risiko dari saham, indeks, dan opsi akan diukur dengan menggunakan
formula Sharpe.
Perhitungan opsi menggunakan formula Black Scholes untuk memperoleh
nilai premi. Setelah memperoleh nilai premi, potensi keuntungan dan kerugian
investasi pada opsi diilustrasikan menggunaan 7 jenis strategi opsi: bear, bull,
butterfly, straddle, strangle, strap, dan strip. Saham, indeks, dan opsi yang
dipakai adalah saham pertambangan dengan periode waktu dari Oktober 2004 –
Maret 2007.
Di akhir studi kasus didapatkan suatu kesimpulan, bahwa indeks
merupakan instrumen yang memiliki kinerja terbaik diantara jenis-jenis investasi
lainnya yang diukur pada bulan November 2004
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