
 

Investeringsstrategier med råvaran vete 
Mitt examensarbete tittar närmare på hur börshandeln med vete i USA och Europa har sett ut under de senaste 

åren. Slutsatser dras kring hur lantbrukare eller spekulanter har kunnat agera på marknaderna för att uppnå en bra 

avkastning historiskt sett. 

Problembeskrivning 
I rapporter av framstående forskare inom finansområdet beskrivs att det på många marknader finns en premie i att 

sälja optioner på börsen istället för att köpa dem. Det motiveras med att många aktörer på marknaden såsom 

prissäkrande lantbrukare vill vara säkra på att slippa obehagliga överraskningar och därför köper de optioner som en 

typ av försäkring. Att sälja optioner å andra sidan kan upplevas som mer riskfyllt eftersom det i teorin kan leda till 

betydande förluster. Detta fenomen har ofta bidragit till att optioner fått ett högre marknadspris än vad som kan 

motiveras med välkända optionsprissättningsmodeller såsom Blacks modell. 

En annan typ av finansiell produkt som handlas flitigt på råvarumarknaden är terminskontrakt. De fungerar så att 

köparen och säljaren av kontraktet avtalar i förväg om att handla råvaran vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt 

pris. Just marknaderna i USA och Europa har betett sig ganska olika med avseende på hur deras terminskontrakt 

utvecklats under de senaste åren. Detta är något som undersöks och jämförs med andra studier i ämnet i rapporten. 

Resultat 
Undersökningen visar att en investerare har kunnat uppnå en jämnare avkastningskurva genom att sälja optioner 

istället för att handla med terminskontrakt på båda marknaderna, vilket innebär en lägre risk. I Europa har 

strategierna även gett en förbättrad riskjusterad avkastning. Något som också observeras på båda marknaderna är 

att premien för att sälja optioner ofta har varit tydligare under våren. Det innebär att den ökande volatiliteten som 

ofta visar sig på marknaden inför skörden varje år också har en inverkan på premien som kan finnas då optioner säljs. 

När det gäller terminskontrakt så bekräftas resultaten från andra studier som visar att priserna på kontrakten i USA 

ofta har varit högre än förväntat spotpris på vete på lösendagen. På den europeiska marknaden är resultaten inte 

lika självklara, men där finns åtminstone inte samma tydliga tendenser till högre terminspris än förväntat spotpris. 

Med hjälp av upptäckterna om både riskpremien för optioner och återkommande trender i prisutvecklingen för 

terminskontrakt dras slutsatser kring vilken typ av option som har varit bäst att sälja vid vilken tidpunkt varje år på 

de två marknaderna. På Chicagobörsen har det varit bäst att sälja köpoptioner i mitten av mars varje år, medan det 

på MATIF-börsen i Paris har varit bäst att sälja säljoptioner vid samma tidpunkt. Anledningen till skillnaderna i typ av 

optioner är att positionernas delta, det vill säga hur prisförändringar i det underliggande terminskontraktet påverkar 

värdet av optionen, har olika tecken framför sig i de två strategierna. Detta för att ta vara både på riskpremien i 

optionerna och på trenderna i förändring av terminskontraktens pris under dess löptid. 

  

Figur 1. Illustration av veteterminspriser med olika löptider både på CBOT i USA och MATIF i Frankrike (SEB Merchant Banking, 2013). 
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