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Abstract 
This master thesis studies the application of a static cross hedge when hedging ethanol. The 
case studied has been provided by Lantmännen Agroetanol, operator of the largest ethanol 
plant in Sweden. The plant produce ethanol from grain and the capacity is currently being 
expanded by 300 percent. Changes in the price of both grain and ethanol have been 
dramatic during 2007, with a decrease in the price of ethanol and a sharp increase in the 
price of wheat. These changes both have a negative impact on the operations of Agroetanol 
and this thesis look to hedging with futures as a method to lessen the exposure to price 
changes.  

Using future contracts derived on sugar prices we conclude that Agroetanol can decrease its 
market risk. An analysis of the methods for measuring financial risks at Lantmännen 
concludes that the use of Expected Shortfall, a measurement derived from Value at Risk, 
have a number of advantages. We therefore recommend that this measure is implemented 
throughout the corporation providing a consistent measure of financial risks. This enables 
every part of the organization to be analyzed based on its contribution to the total risk 
exposure.   

Finally the method used in the thesis can be used in a number of situations and the 
difficulties observed at Agroetanol are by no means unique. We hope that this study can 
provide an example for studies that aim to solve similar difficulties.  

   



 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet studerar möjligheterna att använda en statisk cross hedge för att prissäkra 
etanol. Situationen som analyseras är hämtad från Lantmännen Agroetanol. Agroetanol är 
Sveriges största producent av etanol och driver den första anläggning i Sverige där vete 
omvandlas till etanol. Anläggningen är Sveriges största och byggs för närvarande ut så att 
kapaciteten kommer under år 2008 kommer att öka med 300 procent. Priset på spannmål 
har stigit dramatiskt under år 2007 samtidigt som etanolpriset har sjunkit något. Mot 
bakgrund av dessa båda negativa prisrörelser utvärderas hedging med hjälp finansiella 
instrument som en möjlighet för Agroetanol att skydda sin produktion.  

Genom att använda futurekontrakt, med socker som underliggande tillgång, kan Agroetanol 
minska sin marknadsrisk. Efter en analys av Lantmännens befintliga riskmått i form av 
stresstest, konstateras att Lantmännen bör överväg att använda sig av Expected Shortfall för 
att mäta koncernens marknadsrisk. Expected Shortfall bygger på det mycket populära Value 
at Risk, men uppvisar ytterligare några fler positiva egenskaper. Vi rekommenderar att 
Lantmännenkoncernen använder sig av Expected Shortfall i arbetet med att kvantifiera sin 
finansiella marknadsrisk inom samtliga affärsområden och bolag. På detta sätt kan riskerna 
associerade med varje verksamhet enkelt analyseras.  

Slutligen kan den metodik för cross hedging som presenteras i examensarbetet användas i 
flera olika sammanhang och problemställningen är inte unik för Agroetanol. Författarna 
hoppas på detta sätt att undersökningen kan fungera som en vägledning även vid andra 
liknande projekt.  
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet varefter syftet sedan 
presenteras. Examensarbetets genomförande och en diskussion kring käll‐ och metodkritik förs också 
innan kapitlet avslutas med en guide för läsning av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Den intensiva debatten kring koldioxidutsläpp och växthuseffekt har skapat en växande efterfråga på 
biobränslen, bland annat etanol. Etanol tillverkas av olika grödor och används främst till 
låginblandning i bensin (fem procent i 95 oktanig bensin) och till E85 (85 procent etanol, 15 procent 
bensin). Försäljningen av etanol har på den svenska marknaden ökat från 21 miljoner liter år 2002 till 
en prognostiserad försäljning på 500 miljoner liter år 2008. 

I Norrköping driver Lantmännen Agroetanol Sveriges största anläggning för produktion av etanol, 
med en årlig kapacitet på 55 miljoner liter. Företaget har nyligen påbörjat investeringar i utbyggnad 
av kapaciteten och beräknas kunna leverera ytterligare 152 miljoner liter efter denna utbyggnad. 
Den ingående råvaran i produktionsprocessen är spannmål som köps från svenska bönder och 
spannmålsproducenter i Europa. Inköp och leverans av spannmål till fabriken hanteras av 
Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Lantbruk, Division Spannmål.  

Råvaror som spannmål och etanol handlas på olika marknader runt om i världen och det 
förekommer dagliga förändringar i priserna. Dels finns det en rad fysiska marknadsplatser där varor 
handlas till dagspriser och dels finns det finansiella derivat baserade på råvaror som handlas på olika 
marknadsplatser. Dessa derivat handlas främst på marknadsplatser i Chicago och på den europeiska 
råvarubörsen Euronext Liffe och kan användas för prisskydd av råvaror. Derivaten omges dock av 
olika förutsättningar som gör att konsekvenserna av användningen måste utredas ordentligt. Bland 
annat kan skillnader förekomma i prisnivå mellan de finansiella instrument som handlas på börser 
respektive den prisutveckling som Lantmännen Agroetanol möter i sin verksamhet. 

Lantmännen Agroetanol är leverantör till ett flertal kunder där etanolpriset fastställs i förhandlingar 
på hösten. På detta sätt fastställs etanolpriset för ett år framöver. När detta pris fastställs har 
Lantmännen ofta redan köpt in spannmål och detta görs således under osäkerhet om det kommande 
priset. Problemet Lantmännen Agroetanol står inför handlar således om prisrisken i spannmål och 
etanol, och hur bolaget kan begränsa denna.  

På grund av den stora investering Lantmännen Agroetanol gjort i en ny etanolanläggning är 
koncernen som helhet djupt engagerad i verksamhetens utveckling. Mot bakgrund av 
prisutvecklingen på etanol och spannmål, där etanolpriset sjunkit och spannmålspriset ökat, har 
Koncernstab Finans och riskkommittén börjat arbeta mer med Agroetanols riskprofil. 
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1.2 Syfte 
Uppdraget från Lantmännen är att ta fram rekommendationer för hur Lantmännen ska gå tillväga för 
att minimera koncernens marknadsrisk i råvara kopplad till Agroetanols produktion av etanol. Denna 
uppgift leder fram till examensarbetes syfte vilket är 

• att undersöka möjligheterna för att konstruera ett prisskydd vilket kan begränsa Agroetanols 
marknadsrisk i spannmål och etanol. 

• att fastställa om och i så fall hur marknadsrisken i Agroetanols prisskydd på ett bättre sätt än 
idag kan beräknas med hänsyn till att olika instrument kan balansera varandras risk. 

1.3 Avgränsningar 
Under arbetet med examensarbetet har vi ibland aktivt valt och ibland tvingats göra olika 
avgränsningar för att kunna leverera ett fokuserat resultat. En mycket tydlig begränsning har varit 
tillgången på tidsserier från Reuters Ecowin där vissa tidsserier inte gått tillräckligt långt tillbaka i 
tiden. Vidare har vi inte kunnat hitta omsättningsdata och terminsstruktur för alla instrument. Där 
det inneburit problem för vår analys har vi tydligt markerat detta. 

Vår undersökning har också avgränsats till att studera möjligheterna att hedga sig med hjälp av 
finansiella marknader och de instrument som handlas på dessa. Vi studerar inte möjligheten att 
skydda sig med fysiska lager och kontrakt över de fysiska marknaderna. En annan avgränsning är att 
vi inte studerat själva produktionsprocessen för etanolframställning av spannmål. Dels för att det 
faller utanför uppgiftens huvudfokus och dels för att det skulle bli ett omfattande merarbete. 
Eftersom många uppgifter kring produktionskostnader är konfidentiella har vi dessutom helt valt att 
avgränsa oss från att studera dessa delar.  

Av de instrument som handlas på de finansiella marknaderna har Lantmännen valt att inte tillåta 
handel med optioner. Då vi tar vår utgångspunkt i den rådande situationen och tvingats göra 
avgränsningar har vi valt att inte studera optioner. En delförklaring till detta är också bristen på 
tidsserier över omsättningsvolymer på råvaruoptioner. Optioner handlas generellt inte i samma 
volymer. 

Vidare har vi begränsat vår studie till att undersöka möjligheter till att prissäkra etanol i förhållande 
till spannmål. Vi tar således alltså inte heller hänsyn till den biprodukt i form av foder som också är 
ett resultat av produktionen.  Den senare avgränsningen beror på att foder i dagsläget inte ligger till 
grund för några finansiella instrument och att inga tidsserier över fodrets prisutveckling heller finns 
tillgängliga att analysera. 

1.4 Undersökningens genomförande 
Examensarbetet struktureras i två steg. Inledningsvis görs en förstudie och problemfördjupning med 
syfte att förstå hur Lantmännen Agroetanol agerar idag. Denna studie följs sedan upp med 
ytterligare intervjuer och mer kvantitativa studier av tidsserier.  

Vår förstudie är strukturerad som en kvalitativ förstudie där den primära informationsinhämtningen 
baseras på djupintervjuer med nyckelpersoner i Lantmännenkoncernen. Dessa primärdata har 
jämförts inbördes och verifierats och kompletterats med sekundärdata från tryckta och elektroniska 
källor. Examensarbetet innehåller också en teoretisk referensram där vi studerat för uppgiften 
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relevant litteratur kring riskhantering med hjälp av finansiella marknader. Utifrån denna förstudie 
fördjupar vi oss sedan ytterligare i de områden som framstår som relevanta.  

Analysen, som utgör examensarbetets andra del, är strukturerad kring kvantitativa tidsseriestudier 
där vi använt oss av prisserier fem år tillbaka i tiden. Denna kvantitativa analys kompletteras sedan 
med resultatet av våra kvalitativa studier för att slutsatserna ska vara anpassade för Lantmännen 
Agroetanols situation.  

1.4.1 Intervjuteknik 
En stor del av examensarbetets primärdata inhämtas genom intervjuer. Under förstudien har vi valt 
att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket passar en mer explorativ 
informationsinhämtning. Genom att sammanställa öppna frågor har vi lämnat utrymme för nya 
insikter och områden som vi inte identifierat via sekundärdata. Vi har sedan i senare intervjuer 
använt mer specifika frågor av två anledningar. Dels för att konfirmera observerade förhållanden och 
dels för att besvara mer konkreta frågor kring specifika åtgärder.  Med detta tillvägagångssätt kan vi 
dessutom försäkra oss om en god reliabilitet.  

Reliabiliteten bestämmer hur tillförlitliga svaren som respondenten ger är. Om olika svar ges av olika 
respondenter, eller av samma respondent vid olika tillfällen är reliabiliteten låg. (Lekman, o.a., 2001) 
Genom att ställa liknande frågor vid upprepade tillfällen kan vi bedöma reliabiliteten. I 
förekommande fall har vi uppnått en hög reliabilitet så till vida att intervjuerna gett ett samstämmigt 
intryck av verksamheten.  

Störande moment och subjektivitet kan störa reliabiliteten liksom egenskaper hos respondenten, 
såsom trötthet och irritation. Slumpfaktorer och andra situationsbundna faktorer kan också spela in. 
(Lekman, o.a., 2001) Våra intervjuer har planerats väl i förväg och respondenterna har inte upplevts 
vara stressade. Frågorna har diskuterats uttömmande och samtalen har ofta avslutats med allmänna 
reflektioner och anekdoter om Lantmännen. Efter varje genomförd intervju har vi jämfört 
anteckningar och diskuterat eventuella frågetecken. På förekommen anledning har vi också 
återkopplat till respondenten för förtydliganden av oklarheter. På detta sätt har vi säkerställt att all 
information som extraherats är korrekt uppfattad. Att respondenten haft en subjektiv uppfattning är 
troligt då människor ofta vill framhäva sig själva i ett positivt ljus. Vi har haft detta i åtanke när vi har 
analyserat informationen men har inte tagit någon ytterligare hänsyn till detta. Genom medvetenhet 
om problemet har vi försökt arbeta runt det. 

Med validitet menas huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap en intervju är avsedd att 
mäta. Vår uppfattning är att vi har en god begreppsvaliditet, då vi kan dra tydliga paralleller mellan 
teori och vårt fallföretag. Dessa likheter diskuteras mer ingående i analysen. (Lekman, o.a., 2001) 

1.4.2 Kvantitativ dataanalys 
Den kvantitativa dataanalysen bygger på antagandet att historisk data ger indikationer på hur 
framtiden kan komma att utvecklas. Mot bakgrund av detta antagande kan vi använda oss av 
regressionsanalyser, korrelationsanalyser och backtesting, metoder som enbart bygger på historisk 
data. Underlaget för det kvantitativa arbetet är tidsserier från EcoWin, Agronomics och Lantmännen 
Inside. Det rör sig om datamaterial av hög kvalitet och vi studerar prisrörelser, omsättningsvolym 
och mängden kontrakt i marknaden (så kallat Open Interest). Analyserna stöder sig på teorier som 
presenteras i referensramen.  
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Korrelationstester och regressionsanalyser används för att studera hur pass effektivt prisskydd som 
skapats samt som en metod i arbetet med att kvantifiera risker i möjliga riskminimeringsverktyg. Ett 
program har sedan konstruerats i MathWorks Matlab R2007b för att historiskt simulera utfallet av 
vald hedgemetod. Denna simulering mäter också marknadsrisken enligt föreslaget riskmått.  

1.4.3 Källkritik 
När det gäller källor har det visat sig att Etanol är ett väldigt aktuellt ämne och det är många som har 
åsikter. Informationen är starkt präglad av ursprunget och många intressenter har intresse av att 
vinkla informationen för att stärka sin synpunkt. Genom att vara medvetna om det allmänna 
debattläget upplever vi att vi kan behandla källmaterialet korrekt och också bedöma dess 
trovärdighet. Det finns dock en risk för att vi i arbetet presenterar material från särintressen. 

Den teoretiska referensramen bygger på artiklar hämtade från etablerade databaser som samlar en 
rad tidskrifter. Mycket av referensramen bygger på litteratur ämnad som kurslitteratur i olika kurser 
och används på en rad olika lärosäten runt om i världen. De är dessutom publicerade under de 
senaste tre åren vilket gör att informationen är uppdaterad. 

1.5 Läshänvisningar 
Då målgruppen för examensarbetet innehåller personer med olika roller och intressen följer här en 
beskrivning av de olika kapitlen i syfte att underlätta för läsaren. Vissa stycken är mer teoretiska 
medan andra vänder sig till läsare utan kunskap om Lantmännen. 

Kapitel två beskriver översiktligt Lantmännenkoncernen samt de tre delar av organisationen som vi 
studerat närmare som en del i examensarbetet. Om läsaren är bekant med Lantmännen sedan 
tidigare presenteras inga nyheter. 

Kapitel tre avhandlar i tur och ordning spannmål, etanol, Agroetanols riskpolicy och finansiella 
marknader. Delarna som behandlar spannmål och etanol går in på detaljer kring hantering, 
regleringar och prissättning. Studien är mer omfattande än vad som krävs för att förstå vår analys 
men ger samtidigt en god uppfattning om vad det faktiskt är för råvaror som Agroetanol hanterar. 
Agroetanols riskpolicy beskrivs för att skapa en förståelse kring förutsättningarna för Agroetanols 
agerande på finansiella marknader. Slutligen presenteras dessa marknadsplatser översiktligt, främst 
för att läsaren ska kunna relatera till kontrakt och börser.  

Kapitel fyra presenterar problemformuleringen med analysmodell och fördjupade frågeställningar. 
Detta kapitel avser skapa en förståelse för hur vi angriper problemet och ligger till grund för den 
följande analysen. 

Kapitel fem återger de teorier och bygger upp den referensram som vi använder för att analysera 
problemet. Kapitlet består uteslutande av teorier och akademiska resonemang av begränsat intresse 
för praktikern.  

Kapitel sex redovisar vår analys. Det innehåller den argumentation som möjliggör besvarandet av 
frågeställningarna och utgör ett nödvändigt underlag för att kunna värdera våra slutsatser.  

Kapitel sju avslutar rapporten och presenterar våra slutsatser från analysen och beskriver våra 
rekommendationer för Lantmännens verksamhet.  
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2 Lantmännen ekonomisk förening 
Detta kapitel behandlar vår uppdragsgivare Lantmännen och beskriver inledningsvis dess 
organisation och verksamhet. Vi fokuserar sedan på de delar av organisationen som berörs direkt av 
vårt examensarbete och fördjupar oss i dotterbolaget Agroetanol.  

Lantmännen är en ekonomisk förening i vilken cirka 44 000 lantbrukare runt om i Sverige är 
medlemmar. Koncernens styrelse utses av föreningsstämman dit varje medlemsdistrikt skickar 
representanter. Inflytandet är således inte fördelat efter insatt kapital utan varje medlem har en 
röst. Styrelsen fungerar sedan precis som i ett börsnoterat bolag och utser VD och affärsledning. 
Föreningens medlemmar är också dess största leverantörer när det gäller råvaror, exempelvis 
spannmål. Detta resulterar i att Lantmännen Lantbruk arbetar under lägre avkastningskrav i 
jämförelse med de andra affärsområdena i koncernen.  Anledningen är att Lantmännen samtidigt 
som att skapa vinst, även strävar efter att betala medlemmarna ett bra pris för råvaran. 
(Lantmännen, 2007) 

Som en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk har Lantmännen 
verksamhet inom en rad olika områden. Kärnverksamheten är fortfarande lantbruk men koncernen 
är samtidigt en stor aktör inom livsmedel och energi. Som helhet omsatte koncernen under år 2006 
över 32 miljarder kronor och hade samtidigt över 13 000 anställda. Verksamheten är uppdelad i tio 
affärsområden där Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Anläggnings‐ och Lantbruksmaskiner står 
för något över 40 procent av omsättningen. De olika affärsområdena tillämpar marknadsprissättning 
inom koncernen vilket vid behov tillåter varje bolag att vända sig till billigare leverantörer utanför 
koncernen. (Lantmännen, 2007) 

Syrelse
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Figur 2‐1 Lantmännens organisation (Lantmännen, 2007) 
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Inom Livsmedel har Lantmännen följande affärsområden (Lantmännen, 2007): 

• Lantmännen Mills, verksamt i Skandinavien och Tyskland, producerar mjöl och 
spannmålsprodukter från ett flertal produktionsanläggningar. Affärsområdet utgör sju 
procent av omsättningen. 

• Lantmännen Axa utvecklar, tillverkar och marknadsför olika produkter baserade på främst 
spannmål. Affärsområdet är verksamt i Danmark, Norge och Sverige, samt Ukraina och 
Lettland. En rad starka varumärken ägs av Lantmännen Axa och dessa utgör 12 procent av 
hela koncernens omsättning. 

• Lantmännen Unibake är Skandinaviens största producent av frusna såväl som färska 
brödprodukter. Produktionen finns runt om i Europa och produkterna säljs i flera länder, 
exempelvis USA, Japan och Tyskland. Affärsområdet står för nio procent av omsättningen. 

• Lantmännen Kronfågel är Nordens största kycklingproducent och finns i Danmark och 
Sverige. Affärsområdet utgör sex procent av koncernens omsättning. 

Lantbruksverksamheten inom koncernen är organiserad i tre affärsområden: 

• Lantmännen Anläggnings och Lantbruksmaskiner är det näst största affärsområdet 
inom koncernen och importerar, säljer och servar lantbruks‐ och anläggningsmaskiner. 
Genom företaget Swecon är Lantmännen Anläggnings‐ och Lantbruksmaskiner återförsäljare 
för Volvos anläggningsmaskiner i Sverige och Baltikum. Lantmännen Maskin säljer 
lantbruksmaskiner i Sverige, Danmark och Norge. Affärsområdet står för 21 procent av 
omsättningen. 

• Svalöf Weibull består av två delar. Den ena, SW Seed, arbetar med växtförädling och 
Weibulls är nordens ledande trädgårdsföretag. Företaget är störst i Norden men finns även i 
USA, Tyskland och Baltikum. Sammantaget utgör det tre procent av koncernens omsättning. 

• Lantmännen Lantbruk betecknas som koncernens kärnverksamhet och arbetar med att 
köpa in, förädla och marknadsföra spannmål.  Affärsområdet är uppdelat i tre divisioner: 
Spannmål, Foder och Växtförädling.  Målsättningen är att vara bondens bästa affärspartner 
och erbjuda konkurrenskraftiga priser och tjänster. Detta affärsområde är det största och 
utgör 22 procent av omsättningen. 

Koncernens övriga tre affärsområden är följande: 

• Lantmännen Energi och är inriktad på bioenergi. Affärsområdet är uppdelat i Maskin och 
Miljö, Fasta biobränslen, Värme, samt slutligen Biodrivmedel. Maskin och Miljö levererar 
alkylatbensin (miljöbensin) för mindre tvåtaktsmotorer samt smörjoljor under varumärket 
Agrol med en tydlig miljöprofil. Området Fasta biobränslen ägnar sig åt förädling och 
försäljning av uppvärmningsbränsle baserat på trä och salix (pellets, briketter etc). 
Affärsområdet Värme driver värmeanläggningar och värmedistribution. Anläggningarna 
drivs till 93 procent med biobränslen. Den sista komponenten i affärsområdet är 
Biodrivmedel som i sin tur är uppdelad i Ecobränsle, Agroetanol och Agrofuel. Ecobränsle 
tillverkar och marknadsför biodiesel baserat på raps och har expanderat kraftigt det senaste 
året. Agrofuel utvecklar produkten Agrodiesel 15 som ska lanseras under år 2007 och 
innehåller både tio procent alkohol och fem procent biodiesel. Agroetanol tillverkar och 
säljer etanol baserat på spannmål och det är detta företag som examensarbetets 
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frågeställningar tar avstamp utifrån. Lantmännen Energi utgör sju procent av den totala 
omsättningen. 

• Lantmännen Granngården är en butikssatsning med inriktning mot Lantbruk och Skog, 
Trädgård och Djur, samt i viss mån Hus och Hem samt Uteliv. Försäljningen sker i egna 
butiker samt genom återförsäljare och över Internet.  

• Lantmännen Invest driver bolag som uppkommit ur forskningsprojekt samt bolag som inte 
hör hemma någon annanstans i organisationen. Det rör sig exempelvis om forskningsbolag, 
byggbolag, olika livsmedelsspecialister och ett laboratoriebolag.  

Sammanfattningsvis har Lantmännen en rad verksamhetsområden och är exponerade mot en 
mängd olika marknader. Koncernen är ett konglomerat och i examensarbetet fokuserar vi främst på 
tre delar av koncernen nämligen Koncernstab Finans, Agroetanol och Lantmännen Lantbruk, samt 
Division Spannmål. Därför kommer just dessa funktioner studeras mer i detalj i följande avsnitt. De 
aktuella funktionerna och deras inbördes relationer åskådliggörs grafiskt i Figur 2‐1. 

2.1 Koncernstab Finans 
Koncernstab Finans är en funktion med uppgift att verka som koncernens Internbank, uppdelad i 
Front‐, Middle‐ och Backoffice funktioner. Vidare hanterar Koncernstab Finans koncernens 
försäkringsbara risker i sin Risk Management grupp och är även ansvariga för Lantmännen Finans, en 
funktion som tillhandahåller finansiella lösningar åt vissa kunder. (Lantmännen, 2007) 

Koncernstaben är den enda funktion i koncernen som får utföra finansiella transaktioner, med 
undantag för råvarupositioner som de olika affärsområdena har möjlighet att ingå på egen hand. 
Detta medför att en rad affärsområden har egna Front office funktioner som hanterar finansiell 
råvaruhandel och hedging, ofta i samma råvaror. Dessa Front office sammanställer egen data och 
egna analyser av marknaden. Front office på koncernstaben sköter handel med valutor och räntor. 
Vidare uppgifter är att vara behjälplig med finansiell rådgivning, marknadsinformation och arbeta 
med koncernens riskpolicy.  

Samtliga finansiella risker hanteras av koncernstabens Middle office‐funktion via ett system som 
heter TWIN. Koncernstab Finans utvärderar dock ett nytt riskmätningssystem kopplat till sitt 
affärssystem för att därigenom få en snabbare och bättre översikt över koncernens risker. Storleken 
på alla positioner och värderingen av dessa regleras i koncernens riskpolicy och följs upp av 
koncernstaben. All upplåning och valutahandel sker således via Internbanken. Vidare är Koncernstab 
Finans ansvarig för den finansiella riskhanteringen och alla intagna positioner ska genomgå 
riskbedömning. (Lantmännen, 2007) 

2.2  Division Spannmål 
Division Spannmål är en del av Lantmännen Lantbruk och VD är Mikael Jeppsson. Affärsområdets 
huvudsakliga uppgift är inköp, lagring och försäljning av spannmål. Inköpen sker dels från 
lantbrukare och dels från olika marknadsplatser runtom i Europa. Avkastningskraven på Division 
Spannmål är fastställda för att affärsområdet ska kunna ge leverantörerna, som också är ägare, ett 
bra pris för spannmålet. (Lantmännen, 2007)  

Division Spannmål arbetar med att balansera sina långa (köp‐) och korta (sälj‐) positioner och på 
detta sätt säkra sina priser. De använder sig både av finansiella kontrakt och fysiska lager eller 
leveranskontrakt. Division Spannmål köper in spannmål vilket sedan säljs vidare till andra 
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affärsområden som Agroetanol eller Lantmännen Mills. De andra affärsområdena i koncernen måste 
dock inte köpa av Division Spannmål utan kan välja en annan leverantör om de får ett bättre pris. 
(Jeppsson, 2007) 

2.3 Agroetanol 
Agroetanols anläggning för framställning av etanol är belägen i Norrköping. Anläggningen har varit i 
drift sedan år 2001 då den byggdes i avsikt att dra nytta av det då stora överskottet av spannmål och 
därav också mycket låga spannmålspriset. Våren år 2007 gjordes även en miljardinvestering i en 
omfattande kapacitetsutbyggnad. När den nya anläggningen tas i bruk under hösten år 2007 
kommer den årliga produktionskapaciteten successivt att ökas upp till maximala 207 miljoner liter 
etanol om året. (Beckman, 2007) 

I dagsläget har bolaget egna marknads‐ och inköpsfunktioner. Ansvarig för inköpen är Börje 
Beckman som samarbetar med Division Spannmål i inköpsfrågor. Agroetanol kan dock själva 
formulera sitt erbjudande som sedan distribueras genom Division Spannmål. Historiskt har bolaget 
byggt upp en god relation till sina leverantörer och det erbjudande som Agroetanol har skickat ut har 
alltid varit fulltecknat. Mer om Agroetanols spannmålsinköp beskrivs senare i avsnitt 3.1.5 
Agroetanols spannmålsinköp. 

Försäljnings‐ och marknadsfunktionen sköts av Jonas Hansson som är ansvarig för försäljning och 
eventuell hedging. Hans analyser ligger till grund för prisförhandlingar och han har det operativa 
ansvaret för handeln med etanol. (Hansson, 2007)   
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3 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel sammanställer den kvalitativa datainsamlingen i form av intervjuer och studier av 
sekundärmaterial. Inledningsvis gås förutsättningar och omständigheter igenom, bland annat i form 
av regleringar för de olika råvarorna. Vidare studeras hur Agroetanol arbetar med sin riskpolicy och 
slutligen hur de finansiella marknaderna ser ut och vilka instrument som finns att tillgå. 

3.1 Spannmål 
Spannmål är ett samlingsnamn för skördade och tröskade sädeskorn i stor mängd. Till gruppen 
spannmål räknas vete, majs, ris, korn, havre, råg och hirs. Spannmål är en naturligt koncentrerad och 
ganska lagringsbeständig form av näring och energi och därigenom den viktigaste försörjningsbasen i 
världen. På senare år har spannmålet också fått betydelse som råvara vid framställningen av etanol, 
då etanol kan tillverkas av såväl vete som majs. Vete är en ettårig gröda och odlas över hela världen, 
främst för de stärkelserika frönas skull. Fröna har flera användningsområden, huvudsakligen tjänar 
de som föda, men även som foder och bränsle. (Granström, o.a., 2007) Även majs, som historiskt 
sett främst har odlats i varmare länder, odlas numera även i Europa. (Olsson, 2004) Den europeiskt 
producerade majsen används dock uteslutande för foderframställning. Det dominerande sädesslaget 
i den europeiska etanolframställningen är således vete som kompletteras med råg och korn.   

3.1.1 Kvaliteter 
Spannmål och framförallt vete kan odlas med olika krav på kvalitet. Det vete som kan malas och 
förädlas till människoföda eller foder benämns kvarnvete och är det mest högkvalitativa, vilket 
innebär att det har ett högt proteininnehåll. Även mer lågkvalitativa vetesorter odlas och dessa 
används främst i biobränsleframställning. De lågkvalitativa vetesorterna benämns energispannmål 
och har en låg proteinhalt och hög stärkelsehalt för att ge ett högt etanolutbyte. Odlingen av 
energispannmål skiljer sig därför åt jämfört med kvarnvetet på det sätt att lantbrukaren kan minska 
på kvävegödslingen och produktionen blir således mindre kostsam. (Institutet för jordbruks‐ och 
miljöteknik, 2006) Kostnadsmässigt för Lantmännen är kvarnvetet ungefär 50 procent dyrare i inköp 
jämfört med energispannmål. Detta förhållande varierar med tiden och beror på ett flertal faktorer 
så som politiska regleringar samt tillgång och efterfrågan. (Jeppsson, 2007) 

3.1.2 Odling 
Vete är ett mycket anpassningsbart sädesslag som odlas i olika sorter i de mest skilda miljöer jorden 
runt. I såväl Norrlands kustland, nära ekvatorn som i milda maritima områden går det att finna 
veteodlingar. Bäst trivs vete i ett inte allt för torrt eller kallt klimat. Sträng kyla kan vålla frysskador 
och förstöra skörden samtidigt som att kvävning kan förekomma om vetet långvarigt täcks av ett 
tjockt snötäcke. I Europa och Nordamerika skördas vete normalt sett två gånger per år, en höst‐ och 
en vårskörd. Höstvetet är den skörd som främst riskerar förstöras av ett strängt vinterklimat. Vete 
kan också påverkas negativt av svampsjukdomar och skadeinsekter. Brunrost, svartrost och stinksot 
respektive vetemyggor och sädesbroddfly är exempel på sådana . Därutöver kan även kraftigt regn 
slå ner vetet så att det ej kan skördas. Skördens storlek är därför svår att prognostisera. Även de 
utsådda arealerna varierar från år till år, vilket framgår av Figur 3‐1Figur 3‐1 Utsådd svensk veteareal 
. Detta beror på att vädret vissa år omöjliggör höstsådd i vissa områden. (Granström, o.a., 2007) 
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Figur 3‐1 Utsådd svensk veteareal (Jordbruksverket, 2006) 

Höstvetet som får växa till sig under sommaren ger en betydligt större skörd än vårvetet och håller 
samtidigt en högre kvalitet. Vårvetet används huvudsakligen till foderproduktion. (Beckman, 2007) 
Därför odlas höstvetet också på större arealer än vårvetet. De största veteproducerande regionerna i 
världen, Europa, Asien och Nordamerika, är samtliga belägna på norra halvklotet och deras årstider 
ligger i fas med varandra. Den huvudsakliga volymen spannmål i världen som är aktuell för 
etanolproduktion blir således tillgänglig på marknaden under en kort period på hösten. 

3.1.3 Prisbildning 
Prisbildningen i spannmål påverkas av skördeprocessen. Som tidigare nämnts skördas de 
huvudsakliga spannmålsvolymerna i Europa och Nordamerika under sensommaren och hösten. 
Under denna period uppstår ofta en brist på lagringskapacitet vilket samtidigt resulterar i ett stort 
utbud under tidig höst.  Följden av detta blir att priserna drivs nedåt. Under hösten stiger sedan 
priset fram till december då importerat vete från södra halvklotet blir tillgängligt. Under våren stiger 
åter priserna för att sedan falla tillbaka när vårens skörd är fastställd. Denna säsongsmässiga 
variation är ett tydligt inslag i prisbildningen.  Priset varierar också cykliskt då perioder av höga priser 
attraherar nya odlare med ökande utbud som följd. Det ökade utbudet pressar i sin tur ned priserna 
igen.  

Väder är en annan ytterst viktig faktor för priset på spannmål då det influerar utbudet påtagligt. Ett 
häftigt oväder kan få förödande konsekvenser för skörden med en kraftig utbuds‐ och prischock som 
följd. Eftersom en stor del av världens vete odlas på ett fåtal platser runt om i världen är dessa 
platser mycket känsliga. Prognoser om torka i Ukraina kan exempelvis få vetepriset att stiga kraftigt. 
Möjligheten att kompensera för dessa produktionsbortfall leder oss till nästa faktor, nämligen 
lagernivåer. Världens lager av spannmål beror på konsumtionen i förhållande till skörd. Vissa år 
byggs lagernivåerna upp och andra sjunker de. Med sjunkande lagernivåer blir tillgången mer känslig 
för störningar och oro för tillgången driver upp priserna. (Geman, 2005) 

Under 2000‐talet har vädereffekter som torka eller för stor nederbörd nästan varje år drabbat något 
kritiskt produktionsområde med skördebortfall som resultat. Under säsongen år 2004/05 kunde 
dock den största skörden på länge bärgas med låga priser som följd. De stora skördarna återkom 
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även den följande säsongen år 2005/06. I Figur 3‐2Figur 3‐2 Veteprisets utveckling år 2004 till 2007 
framgår att vetepriset började stiga under slutet av 2006. Prisökningen orsakades av flera problem i 
viktiga odlingsområden som Indien, Östeuropa och Australien. Med så pass höga prisnivåer har 
många odlare valt att utöka sin odling inför säsongen 2007/08 vilket gör att en rekordstor skörd 
väntas. 

 

Figur 3‐2 Veteprisets utveckling år 2004 till 2007 (Agronomics, 2007) 

Mot bakgrund av det de kraftigt ökande spannmålspriserna under 2007 har den prisnivå som 
Agroetanol erbjuder sig att köpa in spannmål för halkat efter marknadspriset. Erbjudandet har legat 
på en så pass låg nivå att det förkastas av odlarna. Agroetaol har därmed under året tvingats se över 
sina erbjudanden och sin prissättningsmodell.  (Beckman, 2007) 

3.1.4  Regleringar 
EU har som ambition att verka för en stabil intern spannmålsmarknad genom regleringar i form av 
interventionspris, trädesregler och importtullar. 

Interventionspris 
Till och med för ett par år sedan påverkades inte Sverige och EU speciellt mycket av det då rådande 
världsmarknadspriset på spannmål. Inom EU producerades mer spannmål än vad som 
konsumerades och överskottet gjorde EU till lokal marknad med liten inverkan från resten av 
omvärlden. För att skydda producenterna mot prisdumpning instiftades ett system med 
interventionslager. EU köper allt sedan dess in spannmål till ett för varje år fastslaget pris, för 
nuvarande 101,31 euro per ton. Detta räknas sedan successivt upp med 0,46 euro per ton och 
månad efter skördeperioden. (Europarådet, 2003) Interventionsperioden sträcker sig i de flesta EU‐
länder från november till maj, i Sverige dock från december till juni. (Jordbruksverket, 2006) 
Uppräkningen åskådliggörs i Figur 3‐3. Prisnivån är låg men är tänkt att åtminstone täcka 
kostnaderna för producentens produktionskostnader. Avsikten är således att lantbrukarna alltid ska 
vara säkra på att få avsättning för sina produkter samt att EU ska kunna stimulera marknaden och 
verka för en jämn prisutveckling. För att komma i fråga för offentlig lagring genom intervention 
måste spannmålet hålla en viss lägsta kvalitetsnivå. Vete måste exempelvis minst vara av 
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brödkvalitet. Det går alltså inte att dumpa skadat spannmål genom denna kanal. 
Europakommissionen kan vid behov besluta om försäljning ur interventionslager i form av ett 
anbudsförfarande.  Interventionshandeln administreras praktiskt genom interventionsorgan vilka 
utses av respektive medlemsstat. I Sveriges fall är interventionsorganet Jordbruksverket. 
Jordbruksverket har på egen hand mandat för att fatta beslut om försäljning av kvantitet som 
understiger 5000 ton om försäljningen avser den gemensamma marknaden. (Europarådet, 2003) 

 

Figur 3‐3 Uppräkning av interventionspris år 2007 

Idag har situationen på spannmålsmarknaden förändrats. Nya branscher, exempelvis 
bioetanolbranschen, konkurrerar nu om världens spannmål. Samtidigt ökar efterfrågan på livsmedel 
i och med att levnadsstandarden i många utvecklingsländer ständigt höjs i högre takt än vad ny 
odlingsmark hinner tas i drift. Därtill spås den befintliga kvarnindustrins efterfråga av kvalitetsvara 
kvarstå eller öka något de kommande åren. (Lantmännen Lantbruk, 2006) Slutligen har dessutom 
låga skördar på endast 265,5 miljoner ton spannmål inom EU år 2006 medfört att utbudet numera 
understiger efterfrågan. Marknadspriserna på spannmål har därmed skjutit i höjden och ligger för 
tillfället på rekordhöga nivåer. (Se Figur 3‐2Figur 3‐2 Veteprisets utveckling år 2004 till 2007 för en 
grafisk överblick) Därmed är producenterna inte längre intresserade av att sälja spannmål till 
interventionspris varför EU:s interventionslager med en nivå på 14 miljoner ton vid ingången av 
skördeåret 2006/2007 kraftigt krympt till dagens 2,5 miljoner ton. (Europakommisionen, 2007) 
Interventionssystemet kan däremot visa sig vara mycket attraktivt för producenter i områden med 
låga produktionskostnader som ligger långt ifrån de huvudsakliga konsumtionsområdena. I sådana 
områden fungerar interventionen inte längre som skyddsnät, utan har blivit till en del i en lönsam 
affärsidé.  (Europarådet, 2003) 

Mark i träda 
Historiskt sett har åkermark emellanåt låtits ligga i träda för att marken inte skulle lakas ur på 
näringsämnen. De tidigare stora överskotten på spannmål ledde dock fram till att EU år 1992, efter 
en period av försöksverksamhet, beslutade om att införa ett obligatoriskt markuttag av en annan 
anledning, nämligen för att begränsa spannmålsproduktionen. Spannmålsproducenter inom EU blev 
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därmed skyldiga att ta ut en del av sin mark i träda för att vara behöriga för direktstöd. Initialt 
beslutade EU från år till år om andelen uttagen mark som krävdes för att en spannmålsproducent 
skulle kvalificera sig för att få stöd. För att förenkla reglerna fastslogs inför årsskiftet år 2000 en 
konstant andel på tio procent, vilket är den nivå som gäller än idag. De nya medlemsstaterna Polen, 
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Litauen, Lettland, Estland och Cypern är dock undantagna från kravet 
om träda. Undantaget är även mark som används för odling av energigrödor, dit även 
energispannmål som används för etanolframställning räknas. Spannmålsproducenter kan alltså välja 
att odla energispannmål istället för att låta marken ligga i träda. Avkastningen av denna odling är 
förvisso inte lika hög som från kvarnveteodling, men genom att utnyttja denna regel får producenten 
ändå en möjlighet till avkastningen från den mark som annars hade tvingats ligga i träda. Den totala 
areal som därmed omfattas av trädesreglerna inom EU är idag 3,8 miljoner hektar. 
(Europakommisionen, 2007) 

Till följd av den svåra situationen på spannmålsmarknaden det senaste året har 
kommissionsledamot Mariann Fischer Boel, som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling, i 
juli år 2007 anmält sin avsikt att lägga fram ett förslag inför Europakommissionen med innebörden 
att kravet på obligatorisk andel uttagen mark för sådden under hösten 2007 och våren 2008 ska tas 
bort. Fischer Boel kommenterar förslaget med;  

”Förslaget ska ses som ett svar på den nuvarande svåra marknadssituationen, och omfattar sådden 
under hösten 2007 och våren 2008. Jordbrukare kan fortfarande ta ut en del av sin odlingsbara mark 
på frivillig basis. Detta initiativ ska inte ses som ett försök att föregripa den hälsoundersökning av 
den gemensamma jordbrukspolitiken som ska genomföras 2008. Vid det tillfället kommer 
spannmålspolitiken att ses över, och då kommer man också att diskutera markuttag.” 

Kommissionens egna beräkningar förutspår att Fischer Boels förslag sannolikt skulle kunna sporra 
EU:s spannmålsproducenter att producera ytterligare 10‐17 miljoner ton under år 2008. På så sätt 
skulle den höga efterfrågan på spannmål kunna avlastas något med ett sjunkande spannmålspris till 
följd. (Europakommisionen, 2007) Relationen mellan redan utnyttjad areal för spannmålsodling 
jämfört med potentiella arealer som skulle kunna frigöras från träda på den svenska marknaden i 
och med ändrade regler åskådliggörs i Figur 3‐4. 
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hanteringskostnader som uppstår inom Lantmännen och för att bättre relatera till den europeiska 
marknaden. Genom att sätta priset varje dag får Division Spannmål möjlighet att känna av hur 
marknaden svarar. Är inga leverantörer beredda att sälja till det aktuella priset är detta en indikation 
på att priset bör justeras neråt, eller vice versa, säger Mikael Jeppsson som är spannmålsansvarig 
inom Division Spannmål. (Jeppsson, 2007) 

Terminspris 
Från och med skördeåret 2005 köper Division Spannmål också spannmål via terminskontrakt. Även 
dessa priser uppdateras dagligen och ambitionen är att terminskontrakten ska kunna ge de svenska 
spannmålsproducenterna en indikation på hur marknaden kommer att utvecklas framöver. Särskilt 
viktigt är detta nu på senare tid i och med att spannmålsmarknaden blir allt mer volatil, påpekade 
Göran Karlsson på Division Spannmål i och med lanseringen av terminskontrakten. Karlsson 
förutspådde också samtidigt att en mer volatil marknad var att vänta och att det under sådana 
förutsättningar är viktigt både för spannmålsproducenter och för Lantmännen själva att kunna säkra 
sina spannmålspriser. (Brink, 2005) Mikael Jeppsson bekräftar år 2007 att Karlsson hade rätt 
angående volatiliteten. Marknaden är nu mer volatil än för två år sedan och ingenting tyder heller på 
att denna trend kommer att vända inom en överskådlig framtid. (Jeppsson, 2007) 

Poolpris 
Den tredje prissättningsmodellen som Division Spannmål använder sig av är prispooler. Dessa är 
tänkta att attrahera spannmålsproducenter med en mer passiv försäljningsstrategi (Brink, 2005). När 
en spannmålsproducent levererar till en prispool vet denna inte på förhand vilket pris som kommer 
att betalas ut för leveransen. Division Spannmål å andra sidan vet inte på förhand hur stora volymer 
som kommer att säljas till poolen. Poolen är endast öppen för inleverans under en förutbestämd 
tidsperiod och först efter att poolen har stängts fastställs poolpriset. Priset baseras på det 
inlevererade spannmålets kvalitet samt marknadsutsikter och fastställs innan Division Spannmål 
säljer vidare spannmålet. Om det i efterhand visar sig att Division Spannmål, efter avdrag för egna 
kostnader och förtjänst, lyckas få ut ett högre pris för spannmålet än poolpriset så tillfaller 
överskottet föreningen. Därmed får också leverantörerna ta del av överskottet i den mån de är 
medlemmar i Lantmännen. Det omvända scenariot kan också inträffa. Avsikten med prispoolen är 
att hjälpa leverantörerna att få ut ett så högt pris som möjligt. Varje år öppnar Division Spannmål två 
olika prispooler, en skördepool och en lagringspool. Lagringspoolen öppnar samtidigt som 
skördepoolen stänger. (Johnson, o.a., 2001) 

Genom att sälja till en prispool förlitar sig producenten på att Lantmännen har bättre möjligheter att 
generera ett bättre pris för spannmålen än vad producenten själv hade kunnat förhandla sig till på 
marknaden. Anledningen till att Lantmännen vill ha möjlighet att justera priset till odlaren i 
efterhand är att det är svårt att under skördeperioden skaffa sig tillräckligt pålitlig 
marknadsuppfattning . Ingen aktör kan skaffa sig tillräcklig överblick samtidigt som 60‐70% av 
Europas spannmål skördas. Under skörd köper Division Spannmål in spannmål för cirka två miljarder 
kronor. En felbedömning av marknaden på några få procent kan medföra förluster på 100‐tals 
miljoner kronor.  Lantmännen skulle alltså vara tvungna att kompensera för en högre risk genom 
lägre priser om endast fast prissättning tillämpades.  Därför kompletterar de tre olika 
prissättningssystemen varandra på ett bra sätt. 
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3.2 Etanol 
Etanol är en kemisk förening i gruppen alkoholer, där exempelvis också metanol ingår. Etanol är den 
enda drickbara alkoholen varför etanol ofta används synonymt med alkohol. Etanol klassificeras 
också efter hur den framställts. Kemisk etanol framställs av fossila råvaror som olja medan 
fermenterad etanol framställs genom jäsning av biologisk råvara. Den biologiska råvara som används 
är främst jordbruksprodukter med högt stärkelseinnehåll, men försöksverksamhet med 
cellulosahaltig råvara (skogsbiprodukter och halm) pågår. Slutligen klassificeras etanol efter 
användningsområde i grupperna dryckes‐, industri‐ och bränsleetanol. (Tolke, 2006) 

Bränsleetanol är etanol avsedd att användas som fordonsbränsle och är destillerad så att 
vattenmängden i etanolen understiger en halv procent. En stor del av användningen är 
låginblandning i vanlig bensin. Graden av låginblandning varierar mellan olika länder med ca 20‐25 
procent i Brasilien, tio procent i USA och fem procent i EU. Denna låginblandning kräver ingen 
modifikation av befintliga bensinmotorer. I fordon med anpassade motorer, så kallade Flexi Fuel‐
motorer, kan E85 användas. E85 är består till 85 procent av etanol och resten bensin. Etanol har ett 
lägre energiinnehåll jämfört med bensin, något som innebär att bilar som kör på E85 kräver 
volymmässigt mer bränsle för att färdas samma sträcka som en bensinbil. Etanol ses av många som 
ett miljövänligt alternativ till bensin. (Tolke, 2006) 

I ett globalt perspektiv utgör den svenska etanolproduktionen en högst blygsam andel. Den största 
produktionen återfinns i Brasilien och USA, som tillsammans står för 70 procent av 
världsproduktionen (45,9 miljarder liter). I båda dessa länder baseras dock produktionen främst på 
andra råvaror än spannmål. I Brasilien närmast uteslutande sockerrör och majs i USA. (Tolke, 2006) 

3.2.1 Etanolproducenter 
Etanol har utvecklats till en viktig handelsvara och en möjlighet att motverka växthuseffekten. Trots 
miljömässiga vinster är etanol fortfarande betydligt dyrare än bensin, varför etanol subventioneras 
på många marknader, främst i västvärlden. Detta gör att efterfrågan påverkas starkt av politiska 
beslut. Genom olika lagar har efterfrågan på etanol ökat lavinartat de senaste åren. Etanol 
produceras i många länder och med olika insatsprodukter, men det enda land som idag är 
självförsörjande på etanol är Brasilien. Brasilien är också det land som står för den största exporten. 

Brasilien 
Den historiskt största producenten av etanol är Brasilien som haft en aktiv politik för 
etanolframställning av sockerrör sedan 1970‐talet. Genom ett statligt initierat subventionsprogram 
lades grunden till låginblandning av bränsleetanol i bensin. Detta som ett svar på höga oljepriser och 
oljeberoende. På grund av detta finns det en stor inhemsk marknad för bränsleetanol. Andra länder, 
bland annat USA, experimenterade också med etanol men när oljepriserna sjönk igen mot slutet av 
70‐talet gick de flesta fabriker i konkurs. I Brasilien har man istället haft mycket höga skatter på 
bensin och lagstiftade i början av 90‐talet om låginblandning på 20 procent i bensinen. Detta har 
skapat en kraftig inhemsk efterfråga och det finns över 330 sockerfabriker där sockerrör förädlas till 
etanol eller socker. (Carroll, 2006) 

Då etanolens råvara är sockerrör styrs utbudet av fyra marknader; den inhemska efterfrågan på 
socker, exportmarknaden för socker samt motsvarande marknader för etanol. En prishöjning på 
någon av dessa marknader drar således ned utbudet på de andra. Det är vidare viktigt att konstatera 
att Brasilien är prisledande på etanol med lägst produktionspris. Detta beror på att energiinnehållet i 
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sockerrör är högt och det är den gröda som har bäst energiutväxling. (Tolke, 2006) Mycket pekar på 
att landet kommer att bibehålla denna position då det har en lång erfarenhet av produktion och 
försäljning i kombination med stora landreserver. Världsmarknadspriset sätts således av priset som 
Brasilien exporterar till. (Carroll, 2006) I Figur 3‐6Figur 3‐6 Världsexporten av etanol, pris och volym 
fördelat på exportland  nedan visas hur stor del av världens samlade export som olika länder stod för 
och till vilket pris år 2005. 

 

Figur 3‐6 Världsexporten av etanol, pris och volym fördelat på exportland (F.O Lichts, 2005) 

USA 
USA var år 2006 världens största etanolproducent, men är nu liksom då nettoimportör. I USA tillåts 
låginblandning upp till tio procent och det finns ett flertal politiska program som syftar till att öka 
både produktion och konsumtion av bränsleetanol. Det har visat sig att det ämne som tidigare 
använts för låginblandning, MTBE, kom ut i naturen och förgiftade vatten. Många delstater förbjöd 
då detta ämne och alternativet blev etanol. (Carroll, 2006) Detta resulterade i en kraftigt ökad 
efterfråga och under år 2006 byggdes 15 nya anläggningar. Samtidigt var hela 73 andra anläggningar 
redan i drift. Den inhemska produktionen av etanol ökade under år 2006 med 25 procent till 15 
miljarder liter. (Renewable Fuels Association, 2007) 

Etanol har också seglat upp som ett förslag till lösning på landets stora oljeberoende. Genom 
omfattande incitamentsprogram på både nationell‐ och delstatsnivå har många jordbrukare 
förmåtts gå över till odling för etanolproduktion. Den nationella regeringen lanserade 2005 en ny 
energilag där det bland annat slås fast att förbrukningen av biobränslen ska öka från dagens 15 
miljarder liter till 28 miljarder liter år 2012. Vidare har skattebefrielsen på biodiesel och etanol 
förlängts samtidigt som skattelättnader för mindre etanolproducenter har införts. (Tolke, 2006) 
Även delstaterna har subventioner, där exempelvis Hawaii och Tennesse subventionerar varje gallon 
med 20‐25 cent (Ethanol Producer Magazine, 2007). 
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EU 
I EU produceras etanol från en rad olika produkter, bland annat rester i vinproduktion, sockerbetor 
och spannmål. De största producenterna är Frankrike, Spanien och Tyskland. EU‐länderna exporterar 
främst till varandra och vissa länder importerar från Brasilien. Frankrike är den största exportören, 
följd av Spanien. (Tolke, 2006) 

EU har antagit ett direktiv om att tio procent av bränsleförbrukningen från transporter ska vara 
biobränslen senast år 2020. (European Commission, 2007) Det finns olika åsikter kring hur EU ska 
uppnå denna ökning, där vissa röster vill bygga ut en stor europeisk etanolproduktion. Denna 
inställning framhålls främst av jordbruksorganisationer och länder där dessa organisationer är 
starka, exempelvis Frankrike. En motsatt inställning intas bland annat av EU‐kommissionen som 
snarare anser att etanolen måste bli billigare för att användandet ska öka. EU‐kommissionen har 
uttalat sig för lägre etanolpriser och har även gett frågan en social profil, där etanolproduktion kan 
vara ett instrument för att lyfta utsatta ekonomier ur fattigdom. Energikommissionären Andris 
Piebalgs anser att EU bör importera etanol och att det inte är önskvärt att producera hela EU:s 
etanolbehov i Europa. Handelskommissionären Peter Mandelson har också han uttryckt en önskan 
att minska barriärerna för import från länder utanför EU. (EurActiv, 2007) 

Motstånd mot tullavskaffningar från olika jordbruksorganisationer har varit kraftfullt. Jordbrukarna 
är väldigt beroende av skyddstullar för sina intäkter, varför man är mycket ovillig att skära i några 
tullar över huvudtaget. I ministerrådet framhålls denna åsikt främst av Frankrike. Vidare 
argumenterar vissa intressegrupper för att etanolproduktionen i sig i exempelvis Brasilien och 
Indonesien genomförs under miljövidriga förhållanden i. Samtidigt framhålls också den 
beroendesituation som EU hamnar i gentemot dessa länder. (EurActiv, 2007) 

Sverige 
Den inhemska produktionen av etanol täcker idag knappt 20 procent av efterfrågan och därför 
förekommer import från andra EU‐länder och Brasilien. (Dalence, 2007) Agroetanol är Sveriges 
enskilt största producent av bränsleetanol och står för 75 procent av Sveriges produktion. Den andra 
stora producenten är Sekab i Örnsköldsvik, där etanol framställs från sockerrik lut. Lut är en 
biprodukt från framställning av pappersmassa. (Tolke, 2006)  

Bränsleetanol är från första januari år 2006 skattebefriat från energi‐ och koldioxidskatt. I 
kombination med subventioner till miljöfordon och ökande efterfrågan har detta lett till att en rad 
nya produktionsanläggningar planerats. (Tolke, 2006) Bland annat har Agroetanol påbörjat en 
utbyggnad av sin fabrik som skulle ge en ökning av produktionsvolymen från 55 miljoner liter till 
207 miljoner liter. Tio nya produktionsanläggningar planeras, men hur många som faktiskt kommer 
att byggas är osäkert. I flera av dessa nya produktionsanläggningar finns planer på att använda 
spannmål som råvara. Mot bakgrund av stigande vetepriser i kombination med vikande etanolpriser 
har möjligheten till lönsam produktion i dessa anläggningar gått förlorad. (Karlberg, o.a., 2007)  
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3.2.2 Världshandel 
Världshandeln i etanol domineras av Brasiliens export. Detta har lett till att Brasilien arbetat aktivt 
inom olika mellanstatliga organisationer för ett avskaffande av importtullar på etanol i USA och 
Europa. Detta var också en viktig fråga i de nu sammanbrutna frihandelsförhandlingar som senast 
ägde rum i Potsdam, den så kallade Doha‐rundan. Svårigheten att komma överens om dessa frågor 
är påtaglig och det finns starka viljor på båda sidor. (Panagariya, 2007) En grafisk översikt över 
världshandeln med etanol ges i Figur 3‐7. 

 

 

Figur 3‐7 Världshandeln med Etanol (F.O Lichts, 2005) 

Företrädare för etanolproducenter på södra halvklotet hävdar att skyddstullarnas avskaffande skulle 
medföra en miljövinst för alla inblandade. Brasiliens president har bland annat hävdat att det finns 
goda möjligheter för Brasilien att öka sin export av etanol, förutsatt att tullarna minskas. Han 
framhåller även han möjligheterna för länder på södra halvklotet att ta sig ur sin svåra ekonomiska 
situation genom att framställa etanol. (EurActiv, 2007) 

Den svenska etanolproduktionen skyddas av EU:s tullar på jordbruksprodukter. I dagsläget drabbar 
denna tull endast Brasilien och utgör 1,75 kronor per liter importerad etanol, motsvarande ca 30 
procent av försäljningspriset i Sverige (Lantmännen, 2007). Sveriges borgliga regering har tagit 
ställning mot importtullar på jordbruksprodukter i allmänhet och etanol i synnerhet. Tidigare 
handelsminister i den nu sittande regeringen Sven Tolgfors har i flera artiklar under 2007 
argumenterat för att dessa tullar måste avskaffas på miljömässiga grunder. Detta är också den politik 
som Sverige för i internationella organ, framförallt i EU. (Tolgfors, 2007)  

Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, har även de uttryckt sin strävan mot att avskaffa 
jordbrukstullar i allmänhet. Däremot finns inte samma specifika inriktning på att ta bort tullar för 
just etanol. (Socialdemokraterna, 2006)  

En annan viktig opinionsbildare på området är miljöorganisationerna och för 
Naturskyddsföreningens räkning har Göran Eklöf (2007) sammanställt en rapport om biobränslen.  

Västvärlden är stor importör av etanol 
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Naturskyddsföreningen motsätter sig tullar på etanol, men anser att det är av yttersta vikt att 
etanolproduktion på det södra halvklotet sker med hänsyn till miljön. När odling specialiseras i hög 
utsträckning och en trakt blir utlämnad till endast en gröda kan det få skadliga effekter. Denna åsikt 
stöds av flera internationella miljöorganisationer, bland annat Friends of the Earth (2007). 

3.2.3 Agroetanols etanolförsäljning 
Etanol handlas genom kontrakt mellan leverantör och kund, genom spotprismarknader och slutligen 
som finansiella kontrakt. Agroetanol förhandlar varje höst fram avtal tillsammans med de stora 
oljebolagen för nästkommande års produktion där prisnivåer och leveranser fastslås. Oljebolagen är 
de största kunderna men för att sprida sin kundrisk försöker Agroetanol leverera till cirka 15–20 olika 
kunder.  

Agroetanols marknadsansvarige Jonas Hansson uppger att Agroetanol förmedlar större volymer än 
vad den egna produktionsanläggningen producerar i syfte att knyta större kunder till sig. Detta görs 
praktiskt genom att Agroetanol använda sig av spotmarknader och kontakter med exportörer i 
Europa och Brasilien. Kunden vill ha en pålitlig och flexibel leverantör.  Genom sin egen 
produktionskapacitet kan Agroetanol kompensera för leveransproblem vid försäljning av förmedlade 
volymer.  

3.2.4 Prissättning av etanol 
Olika producenter tillämpar olika modeller för att prissätta sin etanol. Agroetanol förhandlar under 
hösten med sina kunder och sluter sedan ett avtal på årsbasis där priset för nästkommande års 
produktion fastställs till en viss nivå. Skulle etanolpriset drastiskt avvika från denna nivå kan 
kontrakten brytas, men en sådan handling skulle givetvis få dramatiska konsekvenser för relationen 
till kunden. Målet är att kontrakten ska fastställas kring den första november, men ibland tar det 
längre tid och vissa år försöker kunderna fastslå priset tidigare beroende på när företagens 
analytiker anser att prisläget är gynnsamt. I samtal med Jonas Hansson framgår också att de svenska 
oljebolagen tillsammans är en mycket stor kund. Oljebolagen har ett depåsamarbete som gör att de 
vill ha en liknande prissättning av etanolen. Detta gör att Agroetanol måste förhandla med samtliga 
bolag var för sig innan prissättningen kommer till ett avslut. (Hansson, 2007) 

Tidigare prissatte Agroetanol etanolen i relation till bensinpriset men på grund av kraftigt ökande 
oljepriser genererade detta mycket god avkastning för Agroetanol, något som skapade antipati från 
oljebolagen eftersom Agroetanol vägrade omförhandla avtalen. Oljebolagen vägrade i sin tur att 
förnya de tidigare kontrakten med rörliga priser och istället förhandlades nuvarande 
offereringssystem med prissättning en gång per år fram. Jonas Hansson anser dock att ett system 
där priset knyts till ett index skulle vara fördelaktigare. Men att frångå dagens system kräver att 
Agroetanol kommer överens med samtliga oljebolag. Genom att priset sätts vid en enda tidpunkt för 
ett helt år framöver blir Agroetanol väldigt beroende av prisnivån vid just denna specifika tidpunkt. 
Företaget kan därmed inte dra fördel av eventuellt mer gynnsam prisutveckling under resten av året. 
Etanolproducenternas förhandlingsposition gentemot oljebolagen är väldigt svag. Genom sin storlek 
kan oljebolagen spela ut de mindre etanolproducenterna mot varandra. (Hansson, 2007) 

Prissättningen i Sverige skiljer sig från hur priserna sätts på andra marknader. I USA och Brasilien är 
det mycket vanligt att priset knyts till ett index. Vilket index varje land väljer att använda sig av 
varierar, men det finns två huvudsakliga upplägg. Priset kan baseras på ett etanolindex, exempelvis 
Platts eller F O Lichts, eller så kan priset baseras på bensin. Det senare är framförallt är vanligt i 
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Amerika. Denna koppling till ett index möjliggör också hedging av etanolen genom instrument som 
korrelerar med indexet. Enligt Jonas Hansson finns det dock många producenter som inte använder 
sig av de finansiella marknaderna för att säkra sina priser. (Hansson, 2007) I USA har producenter 
historiskt använt sig av bensin för prissäkring (Franken, o.a., 2002). 

3.3 Koncernens riskhantering  
Lantmännen har upprättat ett dokument med regelverk kring alla koncernens finansiella aktiviteter. 
Denna finansiella policy reglerar bland annat hur koncernens olika delar kan agera med hänseende 
till risktagande. Vidare regleras hur det finansiella risktagandet ska se ut och hur detta risktagande 
ska kvantifieras. Lantmännen har valt att tillämpa Mark to Market för hela koncernen, vilket 
kortfattat innebär att instrument värderas till rådande marknadsvärde. Mark to Market beskrivs mer 
utförligt i avsnitt 5.4.2 i den teoretiska referensramen.  

Riskpolicyn fastslår ansvarsfördelningen i koncernen avseende riskhantering och reglerar även 
målsättningen med Koncernstab Finans verksamhet. Med utgångspunkt i koncernens strategi har 
varje del i koncernen tilldelats riskbegränsningar och riktlinjer kring hur risker ska hanteras. 
Koncernstab Finans hanterar i dag alla finansiella risker kopplade till räntor, valutor och elpriser 
medan råvaruriskerna är varje affärsområdes eget ansvar. Det finns således ingen centraliserad 
riskhantering avseende prisrisken i råvaror. Varje affärsområde har ett eget mandat att handla 
finansiella råvarukontrakt. Detta mandat regleras genom den totala storleken på ingångna kontrakt, 
enligt Mark to Market, samt genom begränsningar i hur stora förluster affärsområdet får ådra sig. 
Slutligen finns också en stop‐loss‐nivå. Det innebär att om en position tappat ett visst värde måste 
den omedelbart avyttras. I finanspolicyn regleras också vilka typer av kontrakt som får ingås för att 
begränsa prisrisken i råvara. I dagsläget rör det sig om futures, andra terminer och OTC‐kontrakt. 
Hur hanteringen går till regleras ytterligare i respektive affärsområdes riskpolicy. (Lantmännen, 
2007) 

Agroetanols riskpolicy utgår från den koncerngemensamma finanspolicyn och bryter ned vissa 
områden i ytterligare detalj. Här specificeras vilka funktioner i bolaget som ansvar för vad, vilka 
risker som anses föreligga samt hur dessa ska hanteras.  Lantmännen har identifierat fyra risker 
knutna till Agroetanols marknadssituation. Prisrisk som tar sig uttryck på två olika sätt uppstår när en 
vara handlas. Antingen är Agroetanol lång, vilket innebär att företaget har kvar osålt lager, eller kort 
och kan inte täcka ingångna avtal. Lantmännen konstaterar också att varans pris inte följer de priser 
som noteras på råvarubörser som CBoT, vilket skapar en osäkerhet i prissäkringen. Valutarisker finns 
då handel sker i flera valutor, men dessa risker hanteras av Koncernstab Finans. Lantmännen 
definierar likviditetsrisk som att inte kunna uppbringa tillräckligt stora volymer etanol för leverans på 
grund av begränsad omsättning i etanol. Denna risk begränsas genom att Agroetanol har ett 
säkerhetslager på max tre tusen kubikmeter för att skydda sig mot förseningar och andra problem 
kopplade till tillgången på etanol. Likviditetsrisk definieras också som risken att försäljning av den 
önskade mängden etanol påverkar priset i negativ riktning. Slutligen finns insikten om att de 
politiska riskerna är viktiga, då beslut på nationell och EU‐nivå kan få stor inverkan på marknaden. 

För att minska risken i spannmålsinköpen för Agroetanol har Lantmännen valt att använda sig av ett 
stegvis inköpsförfarande av råvara där kontrakt tecknas på olika kvantiteter för att täcka 
spannmålsbehovet innan produktionen börjar.  För att reglera inköpsförloppet har Lantmännen tagit 
fram den modell, också kallad inköpstrappa som återges i Figur 3‐8. Inköpstrappan begränsar vilka 
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kvantiteter av den totala mängden som måste respektive får ha köpts in vid olika tillfälle innan 
prissättningstillfället för etanol kring den första november. Den blå ytan i figuren utgör den tillåtna 
spannmålstäckningen för respektive tidssperiod. 

 

 

 

Figur 3‐8 Trappmodell för tecknade kontrakt på spannmål (Lantmännen, 2007) 

Lantmännens målsättning är således att hela råvarubehovet ska vara täckt när produktionen börjar. 
Agroetanol får dock inte kontraktera hela behovet för tidigt. Kontrakteringen sprids över året för att 
fördela pristeckningen och därmed undvika risken att teckna hela behovet till ett tillfälligt högt pris. 
Vidare får Agroetanol köpa in spannmål på längre sikt om företaget samtidigt i motsvarande grad 
kontrakterar försäljning av etanol och foder. Agroetanol har också ett så kallat tradinglager vilket 
möjliggör för företaget att kunna köpa på sig etanol i syfte att spekulera i en framtida prisuppgång. 
Tradinglagret omfattar fem tusen kubikmeter men styrs av ett villkor om att lagret vid en 20 
procentig värdeminskning genast måste säljas ut. (Lantmännen, 2007) 

 

   

Andel kontrakterad spannmål för
produktion nästkommande år 
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3.4 Derivathandel med jordbruksprodukter 
Flera affärsområden inom Lantmännen har möjlighet att handla med råvaruderivat för att prissäkra 
sig. I dagsläget handlar det främst om futures då det internt inom Lantmännen inte är tillåtet att 
använda sig av optioner. För att säkra inköpta positioner ingår Lantmännen istället omvända 
positioner på fysiska marknader genom att ställa ut motsatta kontrakt. Lantmännen eftersträvar 
genom detta således en balans mellan korta och långa positioner. När de fysiska marknaderna inte 
passar använder sig koncernen istället av finansiella kontrakt. (Jeppsson, 2007)   

I Agroetanols riskpolicy för år 2007 uttrycks en oro över att futurepriserna på de etablerade 
marknadsplatserna inte överensstämmer med de priser som Agroetanol betalar eller erhåller. Detta 
skulle då ge upphov till risken att företaget skyddar sig på fel sätt eller att skyddet blir verkanslöst. 
Inköparen, Börje Beckman, uppger att han använder en rad spotprisindex i norra Europa som stöd i 
sin prissättning av kontrakten till lantbrukarna. Jonas Hansson, ansvarig för hanteringen av etanol, 
uppger att han kontrakterar större lager och fyller Agroetanols så kallade tradinglager när hans 
analyser pekar på en prisuppgång. Varken Jonas Hansson eller Börje Beckman använder sig i någon 
nämnvärd utsträckning av futures.   

Både Jonas Hansson och Börje Beckman anser att en komplicerande omständighet är att det inte 
finns någon centraliserad hantering av den finansiella handeln inom Lantmännen. När det gäller 
spannmål kan olika affärsområden ha olika åsikter om prisutveckling. Jonas Hansson efterlyser en 
centraliserad tradingfunktion för att få en bättre marknadsöversikt och effektivare hantering.  

Handel med futures och terminskontrakt har pågått länge och jordbruksprodukter var vanligt 
förekommande på de tidiga marknadsplatserna. Det har vuxit fram en rad marknader runt om i 
världen där en rad olika kontrakt handlas, med allt från börsindex, räntor, valutor, metaller och 
jordbruksprodukter som underliggande variabel. Det är väldigt viktigt att bedöma hur stora 
positioner Lantmännen behöver omsätta för att uppnå det önskade skyddet samt för att priserna 
inte ska reagera kraftigt på ompositioneringar. På grund av detta kriterium är det inte intressant att 
handla på marknadsplatser där omsättningsvolymerna är för låga. För att öka volymerna och 
attrahera fler handlare har flera marknadsplatser gått samman och konsoliderats. Det senaste 
exemplet är samgåendet mellan CME och CBoT, men även sammanslagningen mellan LIFFE och 
Euronext kan ses som ett led i denna konsolideringsvåg. (Sell, 2007)  

Här beskrivs ett antal intressanta handelsplatser, där kriteriet är att de ska handla i de råvaror vi är 
intresserade av, samt ha en tillräcklig omsättningsvolym i instrumenten för att kunna användas för 
Lantmännens syften. Samtliga handelsplatser erbjuder handel i både optioner och futures. 

CBoT och CME utgör tillsammans CME group, belägen i Chicago. På dessa börser handlas ett flertal 
instrument och handelsplatserna är tillsammans bland annat ledande på handel med etanolfutures i 
USA. Vidare handlas även majs och vete. Gruppen bildades under år 2007 och de båda företaget har 
fortfarande två separata handelsplatser. CME Group har också ett samarbete med NYMEX och 
tillhandahåller handel i dessa instrument via sin handelsplattform GLOBEX. (CME Group, 2007) Det 
pågår dock samtal om ett uppköp av NYMEX med CME Groups som köpare (Cameron, 2007). 

NYMEX är en av världens största marknadsplaster för energi‐ och metallkontrakt. Den är lokaliserad 
till New York och har funnits i över 130 år. (NYMEX, 2007) Börsens futurekontrakt på blyfri bensin är 
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världens främsta, NYMEX RBOB Unleaded (Geman, 2005). Detta kontrakt hade en dagsomsättning 
kring 170 000 kontrakt under första halvåret år 2007. 

NYSE Euronext är en sammanslagning av sex nationella börser och fem derivatmarknader i Paris, 
New York, London och Amsterdam. Råvaror handlas på Euronext Liffe som bland annat 
tillhandahåller socker, vete och majs. Handelssystemet som används är LIFFE Connect. På denna 
börs handlas det största europeiska kontraktet på vete, Matif Wheat future. (NYSE Euronext, 2007) 

Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F) är den brasilianska råvarubörsen och har 
vuxit fram sedan 1985 och slagits samman med en rad inhemska börser genom historien. I dagsläget 
erbjuder man kontrakt på bland annat etanol, socker och majs. Börsen är dock inte så stor varför 
omsättningsvolymen många dagar är mycket låg. (BM&F, 2007) 

New York Board of Trade (NYBOT) är en del av Inter Continental Exchange (ICE) och här handlas 
bland annat energi‐ och sockerkontrakt. Oljekontraktet Brent Crude är det mest omsatta kontraktet 
med en volym på över 200 000 kontrakt. Sockerkontraktet Sugar no11 är det mest handlade i sitt 
slag och hade en medelomsättning på över 40 000 kontrakt dagligen under första halvåret år 2007.
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4 Problemformulering 
I detta kapitel presenteras den analysmodell vi har valt att använda oss av i arbetet med att försöka 
uppfylla examensarbetets syfte. Syftet bryts ner i mer avgränsade och preciserade frågeställningar 
vilka utgör ett stöd för undersökningen och skapar falsifierbara frågor för att säkerställa att syftet 
uppfylls.  

För att göra analysen mer överskådlig och framförallt för att försäkra oss om att alla intressanta 
områden blir behandlade, så har vi konstruerat den analysmodell som grafiskt återges i Figur 4‐1. 
Analysmodellens beståndsdelar förklaras i resterande delen av detta kapitel. 

 

Figur 4‐1 Analysmodell 

Lantmännen Agroetanol är en processindustri med behov att prissäkra sina råvaror och sin 
slutprodukt. Anledningen till att företaget vill prissäkra sig är att detta gör att avkastningen från 
verksamheten blir mer förutsägbar och att Agroetanol genom ett sådant förfarande får en bättre 
överblick över sin lönsamhet. För att förstå hur råvara och slutprodukt relaterar till varandra är vår 
utgångspunkt det fysiska flödet av varor, från inköp av råvara i form av spannmål, genom 
produktionsprocessen, till försäljning av slutprodukten etanol. Själva produktionsprocessen 
analyseras ej, men dess sammanbindande funktion mellan råvaruinköp och försäljning av 
slutprodukt är viktig. 

Inköps‐ och försäljningsfunktionerna är de delar av flödet som är exponerade mot marknaden för 
spannmål respektive etanol. Vår uppgift är formulerad så att den lösning vi söker till problemet ska 
finnas i marknaden och prisbildningen för dessa råvaror. För att säkerställa att vi förstår 
interaktionen påbörjar vi vår analys i Agroetanols organisation och hur den interagerar med 
marknaden. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi fångar upp alla befintliga och potentiella 
relationer till externa parter som har inverkan på prisbildningen i den fysiska handeln. Den inre 
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bågen i analysmodellen utgör just den fysiska hanteringen och de pilformade delkomponenterna 
betonar dess flödesegenskaper.  

Kring den fysiska handeln finns en omfattande finansiell handel med råvaror. Den finansiella handeln 
är ett resultat av de fysiska marknadernas struktur och erbjuder ytterligare möjligheter till 
prissäkring. Dessa marknadsplatser är globala och vi måste därför studera hur de finansiella 
marknaderna samverkar med de fysiska marknader där Agroetanol agerar. Medan Agroetanol 
endast agerar på vissa fysiska marknader får de finansiella marknaderna prissignaler från en mängd 
fysiska marknader på olika platser, varför priserna inte nödvändigtvis överensstämmer. Utifrån 
Agroetanols synvinkel är därför vissa marknader och produkter mer användbara än andra och vi 
måste identifiera vilka. I den yttre bågen i analysmodellen återfinns därför de faktorer som inverkar 
på den finansiella handeln, marknadsplatser, instrument, korrelation och likviditet. Prisbilden för 
Agroetanol utgörs av samverkan mellan den fysiska och den finansiella handeln. Detta gestaltas i 
form av två snedställda block med ett glapp sinsemellan i den grafiska analysmodellen. 

Först efter att ha analyserat marknadssituationen kan ett verktyg utvecklas vilket Agroetanol och 
Lantmännen kan använda för att minska prisrisken mellan spannmål och etanol. Verktyget är tänkt 
att fylla glappet mellan de två prisutvecklingarna genom någon lämplig form av hedge. 
Framtagandet av en sådan hedge är den centrala punkten i besvarandet av examensarbetets 
frågeställningar. Hedgen har i modellen grafiskt formen av en kil med dubbelriktade pilar. 
Symboliken är fyllandet av tomrummet mellan de två priserna samt skapandet av en dynamik mellan 
dessa båda. 

För att kunna bedöma resultatet av det framarbetade verktyget för prisskydd ska detta utvärderas 
med hjälp av något lämpligt riskmått. Riskmåttet ska också väl lämpa sig för övrig riskmätning inom 
Lantmännenkoncernen. Riskmätningen representeras grafisk i analysmodellen som en förlängning av 
riskbegränsningskilen. Dessa två komponenter måste växelverka för att Lantmännen ska kunna 
uppnå önskad skyddsnivå. 

Genom att bryta ned syftet och identifiera delfrågor blir undersökningen mer fokuserad. Svaren på 
dessa delfrågor ska besvaras för att uppfylla examensarbetets syfte. 

 Hur kan ett prisskydd konstrueras för att begränsa Agroetanols marknadsrisk i spannmål och 
etanol? 

Frågeställningen är central för examensarbetet och för att kunna besvara denna krävs att vissa 
omständigheter på de finansiella marknaderna utreds. Med stöd i den yttre cirkeln i vår analysmodell 
måste följande delfrågor besvaras: 

• Hur samvarierar priserna på spannmål och etanol? 

• Vilka marknadsplatser och finansiella instrument finns tillgängliga för Agroetanol att 
använda i sitt prisskydd? 

• Finns tillräcklig likviditet i instrumenten på intressanta marknadsplatser?  

• Samvarierar Agroetanols priser med identifierade finansiella instrument?  

• Hur konstrueras ett prisskydd för spannmål och etanol under ovanstående förutsättningar? 
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Kan marknadsrisken i Agroetanols prisskydd på ett bättre sätt än idag beräknas med hänsyn till 
att olika instrument kan balansera varandras risk och i så fall hur? 

I dagsläget använder sig Lantmännen av stresstest för riskmätning. Med ett prisskydd bestående av 
positioner som balanserar varandras risk kan detta riskmått bli missvisande. För att utreda om något 
bättre riskmått existerar Lantmännens verksamhet skall följande två delfrågor besvaras:  

• Finns något riskmått som på ett bättre sätt än stresstest tar hänsyn till att olika instrument 
kan balansera varandras risk och som lämpar sig för riskmätning av valt prisskydd? 

• Hur ska ett sådant riskmått beräknas? 
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5 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar teorier som senare i analysen används för att analysera de 
empiriska undersökningarna. Kapitlet samlar synteser av artiklar och litteratur vilka utgör arbetets 
teoretiska grund. Målsättningen är att ge läsaren en förståelse för de verktyg vi använder oss av i 
analysen. 

5.1 Introduktion till råvaror 
Med råvara avses en fysisk tillgång, antingen helt obehandlad eller som kan ha genomgått en viss 
förädling och som antingen kan säljas vidare eller förädlas ytterligare. I examensarbetet används 
hädanefter råvaror synonymt med jordbruksprodukter, metaller och bränsleprodukter så som olja, 
bensin och naturgas. Alla så kallade fysiska råvaror. (Kolb, o.a., 2006) Vidare klassificeras dessa 
råvaror efter hur de är ämnade att generera avkastning. Metaller som guld och silver benämns 
investeringstillgångar då syftet främst är att generera avkastning i form av värdeökning. Dessa 
tillgångar har ett högt värde i förhållande till sin massa vilket gör att lagerhållningskostnaderna är en 
marginell andel av det totala priset. Konsumtionstillgångar, motsatsen till investeringstillgångar, 
handlas i betydligt större kvantiteter och här är transporter och lagringskostnader en viktig del i 
priset. Dessa råvaror är avsedda att konsumeras och genererar avkastning genom att de förädlas 
eller säljs för konsumtion. Hos konsumtionstillgångar finns därför ofta ett värde för den som 
använder råvaran att ha dem i lager. Ett bageri kan exempelvis behöva ha vissa kvantiteter mjöl i 
lager för att hantera svängningar i efterfrågan. Nyttan av tillgång till råvaran kompenserar således 
för lagringskostnaden. Detta värde varierar givetvis och är svårt att kvantifiera, men är likväl en viktig 
faktor i prissättningen som komplicerar beräkningarna. (Hull, 2005) 

Priset på en råvara styrs av utbud och efterfrågan. Detta gäller för de flesta produkter men få 
marknader är så utpräglat styrda av detta som råvarumarknaden. Det finns standardiserade kontrakt 
och en intensiv handel i råvaror vilket medför att marknadspriserna är transparenta. Handeln är så 
pass stor att prisnivån är svår för enskilda handlare att påverka samtidigt som det finns goda 
möjligheter för en köpare att bedöma kvaliteten.  

Att marknaden är transparent medför att information snabbt får stort genomslag och råvarupriser 
karaktäriseras ofta av hög volatilitet (Geman, 2005). Händelser som påverkar utbud eller efterfrågan 
ger direkt effekt på priserna. Ny information genererar högre handelsaktivitet vilket medför högre 
volatilitet. En annan viktig faktor är tillgången på råvara. Om vi studerar en jordbrukstillgång utgörs 
utbudet av mängden råvara producerad under säsongen samt summan av lagrad råvara. Om lagren 
är små blir marknaden känsligare då reaktionerna på tillgångsbortfall blir större, med ökad volatilitet 
som följd.  

5.2 Instrument för prissäkring 
Futurehandeln har stadigt växt i omfattning med en rad olika kontrakt på en mängd olika 
marknadsplatser. Det har även utvecklats ytterligare instrument för att begränsa prisrisker. Optioner 
kan exempelvis fungera som en försäkring mot marknadsrörelser i en bestämd riktning. Swapar 
byter en rörlig avkastning mot fasta betalningar. Utbudet av verktyg för att begränsa sina prisrisker 
har aldrig varit större.  
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5.2.1 Futures och Futurehandel 
Futures är standardiserade kontrakt baserade på någon tillgång. Ett sådant kontrakt innebär att den 
som ingår kontraktet förbinder sig att köpa (gå lång) respektive sälja (gå kort) en position vid ett 
förutbestämt tillfälle. Att kontrakten är standardiserade innebär att det är specificerat vilken 
kvantitet och vilken kvalitet av den underliggande tillgången som avses, samt vart den ska levereras. 
Ett futurekontrakt på en råvara innebär således också att råvaran ska levereras till en förutbestämd 
plats när kontraktet går ut. En klart övervägande majoritet av kontrakten går dock aldrig till leverans 
utan stängs genom att ta en motsatt position, så kallad finansiell reglering av kontraktet. En fördel 
med futures är att det är enkelt att antingen gå kort eller lång i dem. (Kolb, o.a., 2006) 

Eftersom betalningen för den underliggande tillgången inte ska göras förrän kontraktets utfall krävs 
heller inget kapital för att ingå en position. Däremot krävs att den som ingår kontraktet har ett så 
kallat Margins account där en viss mängd kapital deponeras som säkerhet för positionen. Detta 
konto justeras i vanliga fall dagligen eller till och med i realtid med de förändringar som positionen 
utsätts för. Om positionens värde sjunker måste aktören deponera ytterligare pengar i kontot. 
Undlåter aktören att göra detta tvångslikvideras positionen. Detta gör att det krävs ett visst kapital 
för att teckna kontrakt, även om kontraktet inte betalas förrän kontraktet förfaller (eller regleras 
finansiellt). 

Det grundläggande sambandet som styr prissättningen av terminer är arbitragesambandet. 
Arbitragesambandet innebär att en investerare inte ska kunna erhålla en avkastning över den riskfria 
räntan på sin placering utan att ta på sig en risk. Detta samband ger att spotpriser på en 
underliggande tillgång ska konvergera med priset på en future vid inlösen. Om detta samband inte 
höll, utan spotpriset exempelvis är lägre skulle en investerare kunna köpa tillgången och sedan gå 
kort i den och således få en riskfri avkastning motsvarande skillnaden mellan spotpris (St) och 
futurepris (Ft). (Hull, 2005) 

Teorin om arbitrage innebär att de kostnader som är förknippade med att äga en vara, den så 
kallade Cost of Carry (C), måste beaktas. Denna kostnad utgörs av lagringskostnader, 
försäkringskostnader, transportkostnader och finansieringskostnader. För att arbitragesambandet 
inte ska brytas måste således följande gälla: 

1  

Vidare kan vi konstatera att liknande samband måste gälla mellan futurekontrakt med olika löptider. 
Ett futurekontrakt som löper ut i framtiden är relaterat till ett kontrakt som löper ut innan dess som: 

, , 1  

På en perfekt marknad där arbitragesambandet gäller, får inga transaktionskostnader som 
exempelvis skatter eller courtage, finnas. Vidare får inga begränsningar för hur stora volymer som 
kan lagra eller säljas existera. Slutligen ska in‐ och utlåningsräntan vara densamma. Så är dock inte 
fallet i praktiken och verkligheten befinner sig en bit från denna ideala situation. Detta gör att de 
ovanstående sambanden förändras. Transaktionskostnader (T) på handel gör att det snarare skapas 
ett intervall kring det arbitragefria futurepriset. Transaktionskostnaderna måste dock beräknas efter 
den handlare som har lägst kostnad då det annars skapas ett kvasiarbitrage genom att handlaren 
med lägst transaktionskostnader får möjlighet till ett arbitrage. Vidare har vi det faktum att utlåning 
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(L) och inlåning (B) sällan erbjuds till samma ränta. Istället är utlåningsräntan mycket ofta högre. 
Slutligen finns det ofta begränsningar av möjligheten att gå kort. På vissa marknader är det mycket 
svårt att hitta en köpare och dessutom vill ofta förmedlaren av korta positioner ha någon form av 
säkerhet. Således kan bara en andel f från en kort position användas. Detta leder fram till den 
utvecklade formeln för en termins prisintervall: 

1 1 , 1 1  

Begränsade lagringsmöjligheter är intimt knutet till typen av tillgång. Vissa tillgångar, särskilt 
jordbruksprodukter, kan vara svåra att lagra och helt enkelt bli dåliga med tiden. En produkt som 
inte går att lagra får oändliga lagringskostnader och således vet vi inte någonting om priset ändå. En 
tillgångs lagringsbarhet är således en viktig faktor för i vilken utsträckning en Cost of Carry‐modell är 
applicerbar. (Kolb, o.a., 2006) 

Vid sidan om lagringsbarhet och möjligheten att ingå korta positioner finns tre andra viktiga faktorer 
för att avgöra i vilken utsträckning en aktör kan använda sig av Cost of Carry ‐modellen. Tillgångar 
där utbudet är lågt i förhållande till användningen kan det förekomma stora prisfluktuationer på 
grund av oro över möjligheten att få tag på varan över huvudtaget. Vidare ska tillgången inte variera 
med säsongen. Detta är vanligt för jordbruksprodukter och leder ofta till prisförändringar i 
anslutning till skörden då utbudet ofta är mycket stort och priserna faller. Samma typ av effekter får 
säsongsberoende konsumtion. Dessa faktorer kan förklaras med begreppet convenience yield. När 
innehav av tillgången ger innehavaren någon form av fördel sker ofta avsteg från Cost of Carry ‐
modellen. Detta kan exempelvis yttra sig i att producenter behöver en råvara för sin produktion och 
således vill ha den i lager.  

Under en futures livstid finns ofta en skillnad mellan spot‐ och futurepris. Denna skillnad kallas basis 
och definieras på följande vis: 

Basis  = Spotpris för hedged tillgång ( tS )  –  Futurepris ( )(tF t ) 

En tillgångs basis följer ofta ett systematiskt mönster beroende på typen av tillgång. När spotpriset 
eller det närliggande futurepriset ligger över det framtida futurepriset benämns marknaden vara i 
backwardation. Detta marknadsmönster är vanligt förekommande för jordbruksprodukter.  

Det är dock viktigt att skilja på en marknad i backwardation och det mönster i futurepriser som kallas 
normal backwardation. Normal backwardation innebär att futurepriset stiger under kontraktets 
livstid samt att kontrakt med nära till förfall har ett högre pris än kontrakt som förfaller längre in i 
framtiden. Detta beror på skillnaden mellan marknadens aktörer. Hedgare vill skydda sig genom att 
gå kort i positionen samtidigt som det krävs spekulativa investerare som går långa i marknaden. 
Dessa investerare kan erbjuda ett lägre pris då hedgarna betalar ett premium för att försäkra sig 
emot risk. I vissa situationer vill hedgarna istället skydda sig med långa positioner, vilket resulterar i 
att marknaden befinner sig contango, det vill säga sjunkande futurepriser under kontraktets löptid. 
(Kolb, o.a., 2006) 

5.2.2 Over the counterinstrument 
Förutom futures finns en mängd andra typer av instrument som kan användas för att begränsa sitt 
risktagande. Over the counter‐kontrakt (OTC) är kontrakt där köparen och säljaren förhandlar fram 
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förutsättningarna för instrumentet och således värderas inte dessa på en marknad. Kontraktets 
utformning kan skilja sig drastiskt och termen OTC beskriver bara att det handlas över disk, det vill 
säga är specialanpassade och inte handlas på en marknad. Begreppet OTC beskriver således allt från 
anpassade terminskontrakt till väldigt avancerade instrument som bygger på ett flertal variabler. 
Fördelen med förhandlade kontrakt är att de kan skräddarsys så att en aktör kan skydda sig mot just 
de risker som denne är orolig för. OTC‐kontrakt tillhandahålls av de flesta investmentbanker som är 
specialister på att skapa den här typen av kontrakt och kan göra väldigt omfattande lösningar. (Hull, 
2005) 

Det enklaste OTC‐kontraktet är forwardkontraktet, som innebär att ett kontrakt tecknas som 
specificerar vad som ska levereras när och till vilket pris. På detta sätt kan en köpare försäkra sig om 
att ha tillgång till råvaran för ett visst pris i framtiden när köparen behöver denna. Skillnaden mot 
det ovan nämnda futurekontraktet är att kvantitet och kvalitet kans skilja sig åt och att dessa 
kontrakt i regel går till leverans. (Kolb, o.a., 2006) 

Andra OTC‐kontrakt som är populära är exempelvis Swapar och olika typer av förhandlade optioner. 
Råvaruswapar (Commodity swaps) kan liknas vid en serie av Forward‐kontrakt som förfaller med 
jämna mellanrum, exempelvis månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Ena parten betalar ett fastslaget 
pris medan den andra parten betalar et rörligt pris baserat på den valda marknadsvariabeln. En swap 
är alltid ett nollsummespel mellan de båda parter som ingått kontraktet. Dessa swapar är ett rent 
finansiellt kontrakt och medför inga fysiska leveranser av varor till någondera part. Dessa kontrakt 
kan värderas genom att använda marknadens futurepriser om dessa kan bedömas vara pålitliga. 
(Geman, 2005) 

När det gäller optionsinstrument finns det exempelvis optioner där spreaden mellan olika råvaror är 
den underliggande variabeln. Optionen löses in om spreaden överstiger en förutbestämd nivå. 
Vidare finns det optioner på swapar, så kallade swaptions. Råvaruswaptions är en utveckling av 
råvaruswapar som innebär att man vid ett framtida tillfälle har möjlighet att ingå i ett swapavtal. Om 
man vid det överenskomna tillfället bedömer att swapen har ett positivt värde kan man välja att ingå 
i avtalet. Den som tecknar en swaption betalar en premie för möjligheten att i framtiden ingå swap‐
avtalet. (Järvinen, o.a., 2004) Gemensamt för alla dessa OTC‐kontrakt är att de är komplicerade att 
värdera. Ofta måste värdering ske med hjälp av stokastisk simulering då dessa kontrakt de inte går 
att värdera analytiskt. Stokastisk simulering är en beräkningstung metod som ställer stora krav på 
den använda värderingsmodellen och ger ett stort utrymme för modellfel. Känsligheten i modellen 
måste därför kontrolleras noggrant för att undvika felprissättning. (Hull, 2005) 

5.3 Risker i finansiella instrument 
Med hjälp av finansiella instrument kan ett företag skydda sig mot prisrisker. Användningen av 
finansiella instrument ger dock i sig upphov till vissa finansiella risker. Dessa brukar delas upp i 
marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk och operationell risk. Marknadsrisken klassificeras i prisrisk 
och nondirectional risk. 

5.3.1 Marknadsrisk 
Prisrisken, directional risk, uppstår genom förändringar i tillgångspriser och den volatilitet som priset 
uppvisar. Denna risk uppkommer från en rad källor i vår omvärld, exempelvis förändringar i räntor, 
resultatförväntningar, väderhändelser och politiska händelser. Denna risk kan beskrivas som 
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tillgångsprisets standardavvikelse, det vill säga tillgångens volatilitet. Volatilitet ökar således på 
grund av kraftiga prisförändringar. (Jorion, 2006) Geman (2005) beskriver volatiliteten på 
råvarumarknader, särskilt jordbruksråvaror, som hög.  

Jorion (2006) beskriver nondirectional risk som basisrisk samt risken för förändringar i den uppmätta 
volatiliteten. (se avsnitt 5.2.1) I denna rapport fokuseras på Basis risk, den risk som uppstår när den 
tillgång som hedgas inte perfekt stämmer överens med specifikationen på det futurekontrakt som 
väljs att hedga med. Basisrisken kan kvantifieras med utgångspunkt i den sammanvägda variansen i 
positionen (Geman, 2005). Eftersom futures är standardkontrakt passar det inte alltid den givna 
situationen perfekt. (Jorion, 2006) Basis uppstår främst vid cross‐hedging (se avsnitt 5.6 för 
fördjupning) men kan också uppstå i situationer där spotpris och futurespris inte korrelerar fullt ut. 
(Kolb, o.a., 2006)  

5.3.2 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk har två innebörder då den dels syftar till risken att företaget inte har den likviditet som 
krävs för att täcka sina positioner eller att underhålla margin accounts för sina futurekontrakt 
(Jorion, 2006). Har en hedgare stora positioner när marknaden rör sig kraftigt kan hedgaren drabbas 
av en värdeminskning som kräver stora mängder likvid. Vid stora förändringar kan hedgaren därför i 
förtid tvingas avbryta hedgen på grund av oförmåga att täcka det löpande utflödet av likvid. De 
fysiska tillgångar som skyddas ger ofta inte betalning före leverans och likviden kan således bli 
mycket ansträngd. Den andra innebörden av likviditetsrisk är att marknaden inte är tillräckligt likvid. 
Det innebär att en försäljning får stor negativ prispåverkan då det inte finns tillräckligt många köpare 
på den önskade prisnivån. Ofta följer detta av en låg omsättning. Det gäller därför att studera vilken 
effekt en avyttring av positioner kan få på marknaden. Priset kan vid större volymer ses som en 
avtagande funktion av kvantiteten då orderdjupet inte räcker till. Det är därför viktigt att studera 
spreaden mellan köp‐ och säljpris för instrument, samt att sätta möjliga försäljningar i relation till 
den totala omsättningen och orderdjup. (Jorion, 2006) 

5.3.3 Operationell risk 
Baselkommittén definierar operationella risker på följande vis: ”Risken för förluster på grund av 
felaktiga eller bristfälliga interna processer, medarbetare, system och externa händelser”. Den 
organisatoriska aspekten är viktig och Jorion (2006) framhäver kontrollsystem och kompetent 
ledning som kritiskt för att undvika operationella risker. Den grundläggande principen vid all 
riskhantering är att hålla riskhanteringen åtskild från handlarna, det vill säga en uppdelning i Front 
och Middle Office. För att undvika operationella risker är det dock viktigt att underlätta möjligheten 
för Middle office att faktiskt kontrollera handlarna på Front office.  

Det första steget i att hantera operationella risker är en självkritisk granskning av system och 
processer för att på så sätt kunna identifiera svagheter och möjliga luckor. Genom att förutsätta att 
oklarheter och brister kommer att missbrukas, kan åtminstone medvetenheten om var någonstans 
kontroller bör sättas in ökas. Ett ytterligare steg i hanteringen av operationella risker är sedan att 
kvantifiera dessa risker. Ovan beskrivna process är komplicerad och behäftad med en stor 
modellrisk. Många risker är dessutom mycket svåra att kvantifiera rättvisande. (Jorion, 2006) 

5.3.4 Kreditrisk 
Kreditrisk utgör risken att inte få betalt för sina positioner på grund av att köparen hamnat i 
obestånd eller på annat sätt är oförmögen eller ovillig att betala. Denna risk hanteras genom 
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clearinghus kopplade till börserna och är således inte en signifikant risk för den som hedgar sig. 
(Jorion, 2006) 

5.4 Beräkning av marknadsrisk 
Merparten av all affärsverksamhet syftar till att generera så hög avkastning som möjligt, men det är 
även viktigt att ta hänsyn till vilken risk ett företag är villig att utsätta sig för. I detta avsnitt 
introduceras därför ett antal verktyg som kan användas för att mäta risktagande. 

5.4.1 Koherent riskmått 
För att kunna mäta hur stor risk en viss portfölj av finansiella kontrakt utsätts för behövs något sorts 
riskmätningsverktyg. Sådana verktyg existerar idag i skiftande varianter vilka mäter risk baserat på 
olika underliggande faktorer, alla med sina respektive för‐ och nackdelar. Hur kan då användaren 
veta om det går att förlita sig på ett specifikt riksmått eller inte? Hur kan riskmått sinsemellan 
jämföras? En liknelse med en termometer brukar ofta användas i diskussionen om riskmått i ett 
försök att ge svar på dessa frågor. När exempelvis vattentemperatur ska mätas används 
termometrar av olika typ. Två vanliga varianter är kvicksilvertermometrar som mäter molekylernas 
energitillstånd och elektroniska termometrar baserar sina mätningar på konduktivitet. Ändå 
förväntas båda typerna av termometrar ge samma resultat, vanligtvis i enheter av grader Celsius 
eller Fahrenheit. Flera ytterligare måttenheter existerar men alla är möjliga att omvandla 
sinsemellan. Varje gradskala har definierats så att alla termometrar som anger temperaturen enligt 
en specifik skala måste uppföra sig på samma sätt. Celsiusskalan bygger exempelvis på att 
fryspunkten och kokpunkten infaller vid noll respektive 100 grader, avståndet däremellan delas 
således in i 100 grader. På samma sätt måste olika riskmått vara jämförbara sinsemellan för att vara 
användbara, men länge saknades de rätta verktygen. I ett försök att förbättra situationen 
publicerade fyra erkända forskare år 1997 en artikel i vilken de presenterade fyra axiom som de 
kallade för ett koherent riskmått, Coherent measures of risk (Artzner, o.a., 1999). Dessa axiom 
definierar vilka egenskaper ett riskmått måste ha för att kunna mäta risk på ett korrekt sätt. 

Antag en uppsättning   av slumpvariabler. En funktion:  kallas för ett koherent, eller 
tankemässigt sammanhängande riskmått, om det uppfyller de fyra villkoren i stycket nedan.   och   
representerar två riskfyllda positioner vars värden ges av   respektive   för en gemensamt 
vald tidshorisont T. Riskmåttet  .  mäter risken i portföljerna. (Acerbi, 2003) 

• Monotonitet 
 

Om portfölj   i alla möjliga scenarier har lägre avkastning än portfölj  , måste risken i 
portfölj   vara högre än i portfölj  . 
Om portfölj   i alla möjliga scenarier har lägre avkastning än portfölj  , måste risken i 
portfölj   vara högre än i portfölj  . 

• Subadditivitet 
 

Att lägga samman två portföljer får inte kunna rendera högre risk än summan av de enskilda 
portföljernas risk. 
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• Positiv homogenitet 
 för  0 

Risken i en i en position är proportionell mot positionens storlek. Om en portföljs kvantiteter 
av alla tillgångar multipliceras med en positiv faktor, ska detta innebära att risken också är 
lika med den tidigare risken multiplicerad med samma faktor. 

• Omvandlingsbeständighet 
   för någon bestämd mängd    
Om en mängd kapital läggs till samtliga av en portföljs möjliga avkastningar så ska risken för 
portföljen vara lika med dess tidigare risk minus den tillagda summan. 

För ett subadditativt riskmått leder portföljdiversifiering alltid till en riskminskning eller bevarande 
av risknivån. För riskmått som däremot inte uppfyller subadditativitet kan diversifiering istället leda 
till ett ökat riskvärde, trots att delriskerna härstammar från samma händelse. (Acerbi, o.a., 2001) 

Ett axiom är ett logiskt påstående som inte är bevisat men antas vara så självklart, alternativt så 
nödvändigt antagande, att vidare teori kan tillåtas baseras på detsamma. Därmed påstår inte heller 
Acerbi att de föreslagna fyra axiomen utgör den ultimata beskrivningen av de egenskaper ett 
riskmått måste ha för att fungera, endast att det i dagsläget är det bästa förslag som hittills har 
presenterats sedan år 1997. Något förvånande är att inga andra alternativa förslag till beskrivning av 
nödvändiga egenskaper för riskmått har presenterats sedan dess. 

5.4.2 Mark to Market 
Mark to Market (MTM) innebär att finansiella instrument och ingångna positioner värderas till 
rådande marknadspris istället för bokfört värde. Förtjänsten med detta förfarande kan illustreras 
med ett enkelt exempel. Anta ett terminskontrakt som förfaller om sex månader. Värdet av 
kontraktet är okänt fram till förfallodagen. Enligt MTM ska ett sådant kontrakt värderas till det värde 
som kontraktet, eller ett närbesläktat kontrakt, betingar på den öppna marknaden idag. Oftast 
värderas alla instrument en gång per handelsdag. Genom att revidera värdet varje dag undviks 
plötsliga överraskningar som annars kan uppkomma om värdering görs mer sällan, som exempelvis 
en gång per år, vilket var normalförfarande innan år 1980 inom industrin och bankvärlden. Även små 
prisförändringar kan ge upphov till stora förluster och det är därför viktigt att alltid känna till det 
rätta priset på ingångna positioner. Dels för att snabbt kunna justera själva positionerna men även 
margin calls. Att värdera en portfölj av finansiella kontrakt MTM ger därmed dessutom investerare 
en indikation om vilken marknadsrisk positioner utsätts för. (Schuetze, 2004) 

Specialutformade instrument som handlas Over the Counter (OTC) och alltså inte handlas på någon 
börs kan inte värderas enligt MTM. En variant benämnd Market to Model används ibland för att med 
hjälp av finansiella modeller försöka simulera hur prisutvecklingen kommer att se ut på dagsbasis i 
framtiden fram till ett instruments förfall. Kritik har förts fram mot vissa Mark to Model‐ansatser. 
Kritiker hävdar att metoden snarare skulle kunna betecknas Mark to Fantasies, med hänsyn till de 
enorma felvärderingar sådana ansatser har lett fram till historiskt sett. Störst exempel på detta är 
den amerikanska gasjätten Enron som år 2001 kollapsade till följd medvetet missbruk av MTM 
genom uppblåsta värderingar av företagets tillgångar. Det är alltså av högsta vikt att MTM utformas 
så att det på ett bra sätt speglar marknadspriser. 
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5.4.3 Stresstest 
Att stresstesta en portfölj innebär att undersöka hur stora förluster som de ingående riskfaktorernas 
mest negativa utfall kan ge upphov till. Antag att nuvarande situation på marknaden   ger ett 
värde   på en portfölj bestående av finansiella kontrakt som handlas på den givna marknaden. 
Under dessa förutsättningar utförs ett stress test på följande sätt: 

1. n antal scenarion  ,  , … ,   väljs utifrån något kriterium 
2. Portföljvärdet    beräknas  1…  
3. Värdet på varje portfölj jämförs med   

Scenarion kan väljas på tre olika sätt; standardscenarion, historiska scenarion och subjektivt valda 
värsta utfallsscenarion. Användande av standard‐ och historiska scenarion kan emellertid ge upphov 
till falsk trygghet, eftersom det finns en risk att framtida utfall blir ännu värre än de historiskt 
sämsta. Ett stresstest ger heller inget svar på frågan med vilken sannolikhet den största förlusten kan 
komma att inträffa. Stresstest kan å andra sidan utgöra ett bra riskmätningsverktyg om de subjektivt 
valda scenarion som testet baseras på är utformade på ett tillfredställande sätt och att användaren 
är medveten om metodens begränsningar. Trots detta brukar företagsledningar reagera långsamt, 
om överhuvudtaget, på varningar för syntetiska värsta utfall av detta slag. (Breuer, 2006) En stor 
anledning till detta är att användaren fullt ut måste förstå det underliggande scenariot för att kunna 
tolka resultatet från ett stresstest. Svårigheter uppkommer när resultatet ska kommuniceras till en 
beslutsfattare som inte själv har varit med och konstruerat testet. Förvisso genererar ett stresstest 
delvis ett svar i monetära mått, men frågan är hur ett scenario med kanske hundratals olika 
riskfaktorer ska kunna förmedlas på ett korrekt men samtidigt tillräckligt enkelt sätt? Genererande 
av subjektivt utformade scenarion kräver också stora mängder manuellt arbete som inte går att 
automatisera. Dessutom går inte stresstest konstruerade under olika marknadsförutsättningar att 
jämföra med varandra, än mindre är de subadditativa och därmed inte heller tankemässigt 
sammanhängande. När ett stresstest väl har konstruerats är det svårt att utvärdera hur pass korrekt 
detta faktiskt är som riskmått, förutom i de enstaka fall då värsta tänkbara utfall i valt scenario 
verkligen infaller. 

5.4.4 Volatilitet 
Det verktyg som traditionellt sett oftast har använts för bedömning av en tillgångs marknadsrisk är 
tolkningar av instrumentets volatilitet. Att detta tillvägagångssätt blivit mycket populärt beror främst 
på dess enkelhet och att det i många fall även ger bra resultat. Enligt Geman (2005) kan basisrisken 
kvantifieras som variansen i basis. Denna varians definieras på följande vis, där ρ är korrelationen: 
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Det finns dock tillfällen då denna metod ger mindre bra svar. Empiriska studier har visat att 
antagandet om att finansiella instruments utveckling är normalfördelade inte alltid ger en helt 
sanningsenlig bild av verkligheten. I själva verket uppvisar fördelningen ofta istället en viss skevhet 
samt att svansarna på fördelningen tenderar att vara tjockare än vad en normalfördelning uppvisar. 
För att kunna ta hänsyn till dessa egenskaper används idag ofta istället Value at Risk för 
riskbedömning av finansiella placeringar. (Harris, o.a., 2004) 
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5.4.5 Value at Risk 
Value at Risk (VaR) utgör den maximala förlust som kan förväntas uppkomma under en tidsperiod   
med en viss godtyckligt vald sannolikhet  . Exempelvis vill en investerare kanske med 95 procents 
sannolikhet inte riskera att förlora mer kapital än ett visst belopp under en given tidsperiod. I sådana 
fall utgör VaR detta belopp. Just 95 procent är den mest vanligt förekommande konfidensnivån vid 
användning av VaR. 

VaR utvecklades ursprungligen i slutet av 70‐talet fram till tidigt 90‐tal då det presenterades av JP‐
Morgan som en del av företagets strävan att uppbringa ett riskmått för marknadsrisk som var möjligt 
att aggregera upp genom en hel organisation. På så sätt skulle ett enda tal kunna kommunicera 
marknadsrisken i ett helt företag. Det nya riskmåttet mottogs mycket snabbt av praktiker och 
kompletterades så att det snart kunde användas för att mäta i princip vilken sorts risk som helst från 
likviditets‐ till operationell risk. Idag förordas VaR bland annat av Baselkommittén. (Bowd, o.a., 2006)  

I den mesta litteraturen förekommer endast ett uttryck för VaR, men VaR kan i själva verket 
definieras på två olika sätt (Acerbi, 2003). De två definitionerna kan under vissa speciella 
omständigheter skilja sig åt varför vi väljer att presentera och jämföra båda. 

Låt   vara en given framtida tidshorisont och  0, 1  en vald konfidensnivå. 

• Övre Value at Risk ( ) är förlusten från de sämsta av de 100  procent bästa utfallen 
av en portfölj X. 

• Nedre Value at Risk ( ) är förlusten från de bästa av de 100 1  procent värsta 
utfallen av en portfölj X. 

Antag en kumulativ fördelningsfunktion   för en stokastisk 
avkastningsvariabel  . Fördelningens övre och undre kvartiler betecknas   respektive  . 
Övre och nedre VaR kan då matematiskt uttryckas enligt följande 

| 1  

| 1  
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Figur 5‐1 Kontinuerlig sannolikhetsfördelning (Acerbi, 2003) 

För en kontinuerlig sannolikhetsfördelning, som i den vänstra grafen i Figur 5‐1, är  %

%. Det vill säga att övre och undre VaR ger samma resultat. Den högra grafen i samma figur 
åskådliggör återigen sannolikhetsfördelning men i kumulativ form. Den unika punkt där 
sannolikhetsgränsen fem procent skär den kumulativa fördelningen utgör ett lika unikt VaR‐värde. I 
själva verket ger en kontinuerlig sannolikhetsfördelning alltid ett unikt värde på VaR.  I många fall 
sammanfaller alltså den övre och nedre varianten av VaR, vilket innebär att användaren godtyckligt 
kan välja att använda vilken som helst av dem och ändå få samma resultat. Det finns dock situationer 
då måtten ger olika resultat.  

Ibland är det inte praktiskt genomförbart att ta fram en kontinuerlig fördelningsfunktion som har 
tillräckligt hög överensstämmelse med verkliga utfall. Framtida utfall behöver exempelvis inte 
nödvändigtvis fördelas på samma sätt som historisk data, fördelningsfunktionen kan istället komma 
att ändra utseende med tiden. Istället är verkliga fördelningsfunktioner ofta av diskret typ. Antag 
den diskreta fördelningsfunktion som framgår av den vänstra grafen i Figur 5‐2. 
Fördelningsfunktionen består endast av tre möjliga utfall. Värdet på nittiofemprocentsnivån skiljer 

sig mellan övre och undre VaR då  % 50 % 100. Till skillnad mot den unika 
skärningspunkten för den kumulativa sannolikhetsfördelningen i det kontinuerliga fallet framgår av 
den högra grafen i Figur 5‐2Figur 5‐2 Diskret sannolikhetsfördelning  att sannolikhetsgränsen 
1 5 procent skär den kumulativa sannolikhetsfördelningen för det diskreta fallet i ett längre 
avsnitt vars ändpunkter ger två skilda värden på övre respektive undre VaR. Beroende på vilken 
definition användaren väljer av VaR kommer han eller hon i ett sådant fall komma fram till olika 
resultat. 
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Figur 5‐2 Diskret sannolikhetsfördelning (Acerbi, 2003) 

VaR kan beräknas på flera olika sätt beroende på användningsområde. Oftast genomförs dessa 
beräkningar i någon sorts riskmätningssystem som kontinuerligt mäter riskerna i en organisation. 
Innan beräkningarna kan göras måste användaren dock besluta sig för vilket datamaterial 
beräkningarna ska baseras på. Huvudsakligen finns det tre olika varianter: 

• Parametrisk  
Genom teoretiska resonemang eller anpassning till verkliga tidigare utfall kan en formel för 
en sannolikhetsfördelningsfunktion tas fram till hjälp för att modulera fler utfall. 
Anpassningen av fördelningar är manuellt arbetskrävande och ofta också svår att få 
tillräckligt bra för att få en särskilt bra anpassning till verkliga utfall.  För många dataunderlag 
föreslås användningen av normalfördelning eller Student‐T –fördelning som en kandidat i 
litteraturen. 

• Icke parametrisk 
Istället för att försöka modulera fler utfall använder en icke parametrisk metod endast 
verkliga observerade historiska utfall. Detta kräver stor tillgång till historisk data. Extremfall 
inträffar så pass sällan att stor tillgång på historisk data krävs för att kunna representera 
svanshändelser på ett korrekt sätt. Metoden kräver inget manuellt arbete och lämpar sig väl 
för implementering i automatiska riskmätningssystem. 

• Stokastisk simulering 
Stokastisk simulering, oftast i form av Monte Carlo‐simulering, skiljer sig från de föregående 
två metoderna genom att vara mer flexibel. Istället för en statisk anpassning till tidigare 
utfall beräknas utfall baserat på slumpvariabler och inbördes relationer mellan ingående 
variabler och parametrar. Genom att simulera fram ett stort antal utfall fås slutligen ett stort 
antal utfall på vilka en icke parametrisk metodik sedan används. Rätt använd kan stokastisk 
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simulering ofta mer framgångsrikt än andra metoder modellera komplexa underliggande 
samband, men är även behäftad med en hög modellrisk och är mycket beräkningstung. 

(Bowd, o.a., 2006) 

För att få en uppfattning om hur bra anpassning till verkligheten en vald fördelning genererar kan 
VaR först beräknas för en tidsperiod. Därefter kontrolleras detta värde mot de verkliga utfallen 
under en senare tidsperiod. Målvärdet är att just 1  procent av de verkliga utfallen ska överstiga 
VaR. Om ett kraftigt annorlunda utfall fås ska detta i så fall ses som ett tecken på att VaR bör 
uppdateras eller kontrolleras för felaktigheter vad gäller anpassning av fördelningsfunktion samt 
övriga beräkningar. 

Anledningen till att VaR har blivit mycket populärt i praktiken beror främst följande fyra faktorer som 
VaR uppvisar: 

• Globalitet 
VaR tar samtidigt hänsyn till flera olika riskdrivande faktorer i en portfölj. Jämfört med 
enklare riskmått resulterar VaR i ett enda mått och underlättar även genomförande av 
känslighetsanalyser. 

• Allmängiltighet 
VaR är inte ett verktyg för riskmätning av en speciell typ av riskfyllda tillgångar, utan kan 
tvärt om beräknas för vilka tillgångar som helst. VaR kan därmed användas för att jämföra 
risk i tillgångar av helt olika slag. 

• Inneboende sannolikhetsmått 
Tack vare att VaR beräknas för en förutbestämd sannolikhetsnivå kommunicerar måttet inte 
endast storleken på en eventuell förlust, utan även med vilken sannolikhet detta utfall kan 
förväntas inträffa. 

• Måttenhet 
Eftersom VaR uttrycks i monetära termer är det lätt för vem som helst att ta det till sig utan 
krav på någon större insikt om hur själva riskmåttet i övrigt är uppbyggt. Denna enkelhet gör 
att VaR mycket väl lämpar sig för såväl riskanalytiker som företagsledare med betydligt 
mindre erfarenhet av riskkontroll. Dock är det viktigt att användaren är medveten om att 
verktyget alltid baseras på en godtyckligt vald konfidensnivå vilket själva VaR‐värdet alltid 
måste bedömas i relation till. 

Tyvärr har VaR även vissa svagheter. Bland annat är VaR en funktion av vikterna i de olika 
tillgångarna i en portfölj och den funktionen är inte konvex, vilket gör att flera lokala extrempunkter 
kan finnas. Detta kan göra bestämningen av optimum komplicerad när VaR och därmed risken ska 
minimeras. Vidare kan två portföljer innehålla olika extrema utfall men ändå resultera i samma VaR‐
värde. Ett exceptionellt negativt utfall, men med en mycket låg sannolikhet att inträffa, kan ge 
samma bidrag i en VaR‐beräkning som ett mindre negativt utfall med något högre sannolikhet att 
inträffa. Detta öppnar upp för möjligheten att VaR som riskbegränsningssystem kan missbrukas om 
någon medvetet ingår positioner som kan medföra stora förluster men med låg sannolikhet att 
inträffa. (Rau‐Bredow, 2002) I verkligheten blir dessutom en portfölj sammanvägd av flera olika 
instrument på grund av diversifiering lika eller mindre riskfylld än enskilda placeringar i samma 
instrument. Detta är en egenskap som VaR inte alltid tar hänsyn till på ett korrekt sätt. Istället kan 
VaR för en portfölj i vissa speciella situationer vara högre än summan av VaR för de enskilda 
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instrumenten som ingår i portföljen. Ett enkelt exempel får åskådliggöra detta fenomen. Om en bank 
ger ut ett lån där sannolikheten för att den som lånar inte ska kunna betala tillbaka är lägre än 1 
procent, men fortfarande inte obefintlig, så blir övre VaR på 99‐procentsnivån lika med noll. Skulle 
banken ge ut ett större antal identiska lån och lägga samman flera nollvärda VaR‐värden så blir 
resultatet således också lika med noll. Ser banken istället lånen som tillhörande en och samma 
portfölj kommer sannolikt någon av ett stort antal låntagare förr eller senare få problem med att 
betala tillbaka sitt lån vilket resulterar i att VaR måste vara större än noll. (Rau‐Bredow, 2002) Alltså 
är VaR inte subadditativt vilket är en negativ egenskap som försvårar användandet av måttet, 
åtminstone i teorin. Vissa kritiker hävdar dock att VaR mycket väl fungerar som riskmått i praktiken 
utan att uppvisa subadditivitet. (Acerbi, 2003) När kapital ska placeras är investeraren intresserad av 
att få en god avkastning. VaR tar inte hänsyn till detta utan är endast ett mått på vilken risk 
investeraren utsätter sig för med en viss sannolikhet. Därmed behöver inte ett lågt VaR 
nödvändigtvis tyda på att investeraren gör en bra investering. Stor betydelse har också egenskapen 
att VaR inte ger någon som helst information om hur mycket pengar som kan förloras i extremfallet. 
VaR säger endast hur stora förluster som kan förväntas i det absolut bästa av de 1  sämsta 
utfallen. Om en investerare råkar ha otur och utfallet faktiskt blir en förlust av kapital, hur stor kan 
denna förlust då bli?  

Efter att tankarna om koherent riskmått presenterats av Artzner o.a. år 1997 ansågs i flera år att 
koherent riskmått vara ett ouppnåeligt ideal. Det fanns helt enkelt inga riskmått som uppfyllde alla 
de fyra uppställda axiomen och samtidigt kunde uppvisa alla de fördelar som nyttjandet av VaR 
medförde. Följden blev att VaR fortsatte att vara det dominerande riskmätningsverktyget i världen 
trots de brister som dess kritiker började påtala. (Acerbi, o.a., 2001) Dock finns numera andra 
närbesläktade riskmått, Tail Conditional Expectation och Expected Shortfall, där det senare utger sig 
för att kunna bringa klarhet i denna fråga. 

5.4.6 Tail Conditional Expectation 
En utökning av VaR är Tail Conditional Expectation (TCE) vilket är ett riskmått baserat på en 
kvartiltröskel, nämligen kvartilen som överstiger VaR för en viss bestämd sannolikhet  . TCE svarar 
på frågan om hur stor förlusten kan bli i de fall VaR överskrids genom att definieras som väntevärdet 
(medelvärdet) av de förluster som överstiger VaR. Därmed är TCE också alltid större än VaR. 
Eftersom att VaR kan definieras i både en övre och undre variant gäller även samma sak för TCE.  

|  

|  

Även dessa båda mått överensstämmer alltid med varandra i det kontinuerliga fallet, medan vissa 
diskreta utfall kan ge olika resultat. Därmed är enligt tidigare resonemang inte heller TCE 
subadditativt eller tankemässigt sammanhängande. (Acerbi, 2003) Utöver avsaknaden av 
subadditivitet är en annan nackdel med TCE att måttet ofta måste baseras på ett något större 
dataunderlag jämfört med vid beräkning av VaR för att komma upp i samma noggrannhet. 
(Arvidsson, o.a., 2007) (Nossman, o.a., 2005) Däremot uppvisar TCE samtliga fördelar som har 
presenterats för VaR och dessutom med en ytterligare stor fördel. Genom att beräkna medelvärdet 
av de västa utfallen ger TCE en indikation om hur stor förlusten kan bli om något av de 1  värsta 
utfallen skulle råka inträffa. Måttet döljer heller inte extremt negativa utfall med liten sannolikhet 
att inträffa, vilket är positivt. 



42 
 

TCE är fortfarande ett relativt ungt begrepp och måttet figurerar under en lång rad olika namn I 
diverse rapporter och publikationer. Bland andra är Conditional Value at Risk en namnkandidat. Stor 
begreppsförvirring råder således även om en större enighet kring just Tail Conditional Expectation 
har vuxit fram de senaste åren. Ur examensarbetets perspektiv är själva namnet i sig inte viktigt. 
Däremot vill vi belysa det faktum att TCE ofta felaktigt förväxlas med det riskmått som vi kommer att 
presentera härnäst. De båda riskmåtten skiljer sig åt i ett mycket centralt avseende. 

5.4.7 Expected Shortfall 
Risk uttrycks i TCE med hjälp av ett kvartilavdelat mått. Ett riskmått som påminner om detta men 
som istället baseras på en sannolikhetströskel är Expected Shortfall (ES) vilket definieras som 
medelvärdet av de värsta 1  utfallen i en sannolikhetsfördelning. Tack vare att ES baseras på en 
unik sannolikhetströskel är måttet också entydigt. I de fall en kontinuerlig fördelningsfunktion över 
förlusten finns tillgänglig ges ES av följande uttryck: 

1
1

 

Den diskreta motsvarigheten av ES ges av: 

1
1

  ä     ä    

I ett diskret fall med N antal lika stora sannolikhetskvartiler gäller 

  ä     1   ä                                    
  ä     1   ä        
  ä     1   ä        

Summan av medelvärdena av de  1  värsta utfallen för   och   är större än medelvärdet av 
de  1  värsta utfallen för  . I specialfallet då de värsta   och   inträffar för samma 

1  utfall blir summan av medelvärdena lika med medelvärdet av summan. Således är ES 
också subadditativt. Enligt ett enkelt resonemang visar Acerbi (Acerbi, 2003) att även de övriga 
kraven på tankemässigt sammanhängande uppfylls på samma sätt som för VaR. När   blir tillräckligt 
stort fås en kontinuerlig fördelning. Sambandet gäller även för detta fall. ES är alltså alltid unikt och 
tankemässigt sammanhängande. ES och TCE överensstämmer alltid för kontinuerliga fördelningar 
medan TCE kan visa sig vara tvetydigt och osammanhängande för diskreta fördelningar. ES å andra 
sidan är alltid både unikt och sammanhängande plus att måttet uppvisar alla TCE:s positiva 
egenskaper utan att tillföra några nya negativa effekter. 

ES kallas också ibland för Expected Tail Loss vilket antyder att problemet med tjocka svansar, som 
uppkommer när risk bedöms med hjälp av volatilitet, här behandlas på ett bättre sätt. Andra positiva 
egenskaper jämfört med VaR är att ES är ett subadditativt och konvext riskmått. Konvexiteten gör att 
ES blir enkelt att minimera och subadditiviteten gör enligt resonemanget ovan att ES blir enklare att 
använda än VaR. 



43 
 

ES beräknas i stort sätt på sammas sätt som VaR. En sannolikhetsfördelning måste tas fram enligt 
någon av de olika metoder som diskuterades ovan i avsnitt 5.4.5 Value at Risk. Den enda skillnaden 
är egentligen det sista steget då själva riskmåttet ska beräknas utifrån sannolikhetsfördelningen. 
Istället för att välja det utfall som infaller vid en viss sannolikhetsnivå, beräknas medelvärdet av alla 
utfall som överstiger den valda sannolikhetsnivån. Att implementera ES i redan befintliga 
riskmätningssystem som mäter VaR kräver ytterst små modifieringar och kostnader. 

5.5 Hedging 
Ursprunget till de finansiella marknaderna är handelsplatser där det handlades med fysiska kontrakt 
på olika råvaror. Efter hand utvecklades terminshandel där säljare och köpare kom överens om 
framtida leverans mot en fastställd betalning. Detta gav båda parter en möjlighet att låsa sina priser 
och i förväg trygga en viss intäkt, det vill säga eliminera sin marknadsrisk. År 1865 introducerade 
Chicago Board of Trade det första futurekontraktet, där kvantitet och kvalitet på den underliggande 
tillgången standardiserades.  

En väl fungerande marknad bygger på närvaron av tre olika typer av aktörer (Kolb, o.a., 2006): 

• Arbitragörer letar efter systematiska felprissättningar. Närvaron av dessa arbitragörer 
medför att om felprissättningar uppstår kommer dessa snabbt att kompenseras genom att 
arbitragörer tar positioner tills dess att möjligheten till arbitrage försvunnit.  

• Hedgare är de aktörer som använder marknaden för att begränsa sina befintliga risker. Om 
aktören genom sitt inträde på marknaden tar på sig nya risker är det inte hedging. Eftersom 
både konsumenter och producenter av råvaror behöver skydda sig finns det både korta och 
långa hedgare. För att det ska finnas likviditet i marknaden krävs dock spekulanter. 

• Spekulanter är aktörer som är villiga att acceptera en högre risk i hopp om en högre 
avkastning. Spekulanter bidrar med likviditet i marknaden, då många tar väldigt kortsiktiga 
positioner och rör sig snabbt mellan olika positioner. Detta är en förutsättning för en 
välfungerande marknad. Spekulation kan ta sig många olika former och bedrivs av allt från 
enskilda privatpersoner till institutionella investerare.  

Närvaron och samspelet mellan dessa aktörer möjliggör hedgingaktiviteten.  

Med en hedge avses en metod för att begränsa risken i en position. Det mest grundläggande är en 
hedge där prisrisken elimineras. Om exempelvis en lantbrukare just idag vill veta vad hon får betalt 
för sitt kvarnvete, som är skördas om tre månader, kan hon teckna ett finansiellt kontrakt med vete 
som underliggande tillgång där hon förbinder dig att köpa vete till ett fastställt pris. När 
lantbrukaren ska sälja sitt vete får hon det rådande marknadspriset. Om detta är högre än det pris 
hon kontrakterade på tre månader tidigare betalar hon mellanskillnaden för att reglera kontraktet 
och således blir hennes intäkt det pris hon kontrakterade. Om priset istället fallit kompenseras 
lantbrukaren när kontraktet regleras och återigen erhåller hon det kontrakterade priset. Detta är 
förutsättningarna för den enklaste formen av hedge med hjälp av futures. En hedge kan dock 
konstrueras med olika grader av precision och med hänsyn till olika förändringar i marknaden. 
Nedan presenteras tre grundläggande hedgemetoder.  

En hedge kan konstrueras så att den är statisk eller dynamisk. En statisk hedge kan i sin tur 
konstrueras på två olika sätt. En stack hedge konstrueras alltid med hjälp av det kontrakt som är 
närmast förfall. För att denna typ av hedge ska fungera måste en förändring i underliggande tillgång 
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inverka på samma sätt över hela terminsstrukturen. Om exempelvis en sockerproducent i mars vill 
skydda ett pris på socker med hjälp av NYBOT Sugar no11‐futures om 12 månader så förnyas 
positionen i maj, juli och oktober när respektive kontrakt förfaller. Fördelen är att det ofta finns god 
likviditet i dessa kontrakt som gör det möjligt att handla stora positioner. Nackdelen är att priset på 
kontraktet med närmast till förfall alltid måste stiga mer än övriga kontrakt med längre löptid, för att 
hedgen fortfarande ska vara lönsam. Ökar något annat kontrakt mer i värde skapas en förlust i 
hedgen. (Kolb, o.a., 2006) Alternativet är att använda en strip hedge. En sådan innebär att priset 
låses in genom inköp av kontrakt med förfall vid den tidpunkt vilken det är önskvärt att hedga mot. I 
fallet ovan skulle marskontrakt med förfall om 12 månader således köpas. Det kan verka uppenbart, 
men ett möjligt problem är att omsättningen i dessa kontrakt kan vara väldigt låg och att det 
kontrakt som har störst omsättningsvolym ofta är det som har kortast tid kvar till förfall. (Kolb, o.a., 
2006) 

En dynamisk hedge innebär att positionen hela tiden ombalanseras och justeras utifrån 
marknadsutvecklingen. Vilket kriterium som eftersträvas att uppfyllas kan variera. Hedgen kan 
justeras utifrån olika kriterier, exempelvis förändringar i avkastning eller volatilitet. En dynamisk 
hedge kräver en kontinuerlig uppföljning av positionen då den hela tiden anpassas utifrån 
förändringar i marknaden. Detta är arbetskrävande men riskbegränsningen blir kraftfull.  Det finns 
också en rad omständigheter som försvårar det teoretiskt enkla i att skydda sig mot prisrisk. Alla 
råvaror finns inte som underliggande tillgång för finansiella derivat och handeln kan dessutom vara 
av väldigt begränsad omfattning. Vidare förfaller finansiella derivat vid en bestämd tidpunkt. Detta 
medför att vissa dagar kan falla utanför hedgen. Slutligen kan kvantiteterna som ska hedgas skilja sig 
från specifikationerna i ett standardiserat instrument. Om någon eller några av dessa 
omständigheter förekommer krävs att en cross hedge skapas. Cross hedging beskrivs nedan i avsnitt 
5.6 Cross hedging. (Kolb, o.a., 2006) 

Det är som synes extremt ovanligt att förutsättningarna för en perfekt hedge är uppfyllda. Detta gör 
att det på förhand inte exakt går att fastställa vad en verklig hedge kommer att ge för avkastning på 
en tillgång i framtiden. Jorion (2006) definierar därför istället en hedge som åtgärder vars syfte är att 
minska volatiliteten.  Syftet med en hedge blir enligt detta resonemang att minska prisrörelsen 
snarare än att låsa priset vid en given nivå. Effektiviteten i en hedge kan därför uttryckas som 
positionens varians. (Harris, o.a., 2004) En optimal hedge kan således definieras som en 
variansminimerande hedge. Detta förutsätter att priset antas följa en martingal rörelse där det 
framtida värdet antas vara samma som idag. Enligt Geman (2005) modelleras råvaror ofta med hjälp 
av martingaler. Den optimala hedge ration, det vill säga det antal kontrakt som ska användas för att 
skydda varje position, är följaktligen den hedge ratio som minimerar den sammanlagda positionens 
varians. (Harris, o.a., 2004) Detta stämmer också väl överens med den formel för basisrisk som 
presenterades i avsnitt 5.4.4 Volatilitet, där denna risk definieras som variansen i den sammanlagda 
positionen. Detta perspektiv grundar sig i portföljteori där den sammanlagda variansen i två 
korrelerade tillgångar är lägre än i de två tillgångarna var för sig. (Jorion, 2006) 

Med hjälp av en variansreducerande hedge minskas standardavvikelsen i en portfölj. De andra 
riskmått som presenterats medför dock att risken i en hedgeportfölj kan beräknas på andra sätt med 
hänsyn till fler variabler. Harris et al (2004) visar att en variansminimerande strategi inte 
nödvändigtvis minskar risken i portföljen när ett VaR värde beräknas. Om ett antagande om 
normalfördelning används, det vill säga parametriskt VaR, blir VaR en multipel av 
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standardavvikelsen. Om VaR däremot beräknas icke parametriskt tas hänsyn till skewness och 
kurtosis hos avkastningen, faktorer som inte spelar in i en variansminimering. Det visar sig att 
variansminimeringen i många fall ger en ökad kurtosis vilket sammantaget ger en liten förändring i 
VaR. Följaktligen kan en minimering av VaR, eller liknande riskmått, istället vara en metod att 
föredra framför minimering av variansen. (Harris, o.a., 2004) 

5.6 Cross hedging 
En perfekt hedge är en hedge som uppstår under förutsättningar som extremt sällan är uppfyllda i 
verkligheten. Istället är praktikern ofta hänvisad till att använda sig av en cross hedge. Detta innebär 
att egenskaperna hos den position som ska skyddas inte överensstämmer med det finansiella 
kontrakt som används för att konstruera skyddet. En cross hedge blir enligt Kolb et al (2006) aktuell 
under tre förutsättningar:  

1. Tidshorisonten i det finansiella instrumentet överensstämmer inte med prisskyddets 
tidshorisont. Exempelvis förfaller kontraktet Sugar no11 på NYBOT fyra gånger per år, i mars, 
maj, juli och oktober. Vill en hedgare då skydda sitt sockerinnehav mot en tidpunkt i januari 
finns det inga kontrakt att tillgå. En cross hedge uppstår då hedgaren måste välja mellan 
oktober och mars kontrakten. Om dessa kontrakt inte följer spotpriset under sin livstid 
uppstår en basis risk på grund av detta. 

2. Kvantiteten som ska skyddas överensstämmer inte med det finansiella kontraktets 
fastställda kvantitet. Exempelvis omfattar det tidigare beskrivna Sugar no11‐kontraktet cirka 
54 ton socker. Om en kvantitet som inte är jämt delbar med 54 prissäkras så kommer 
hedgen antingen att skydda mycket eller för lite. I endera fallet, under dessa förutsättningar, 
skapas en ny risk genom konstruerandet av hedgen. 

3. De fysiska egenskaperna hos den vara som ska skyddas är inte desamma som det 
finansiella instrumentet. Detta kan ta sig uttryck i tre olika former. Det finansiella kontraktet 
kan baseras på en speciell kvalitet och typ av vete, medan vår hedgare odlar en annan typ. 
Vintervete, fodervete eller kvarnvete är olika exempel. Vidare sätts priserna för leverans till 
börsen, eller till börsen kopplade depåer. CBoT:s etanolkontrakt prissätts exempelvis baserat 
på leverans till Chicago. Slutligen gör den geografiska aspekten av prissättningen att priset 
också återspeglar förhållandena i detta område. Etanolpriset i Chicago är exempelvis starkt 
kopplat till den amerikanska energipolitiken och de subventioner som finns för 
etanolproduktion. 

Efter resonemanget ovan inses att det är ytterst ofta som hedgaren tvingas till en cross hedge. I vissa 
av fallen ovan är basisrisken något som hedgaren måste leva med och egentligen inte kan göra något 
åt, exempelvis kvantiteten och den tidsmässiga placeringen av kontraktens förfall. Det finns dock 
situationer som främst knyter an till den tredje punkten ovan där skapandet av en cross hedge 
kompliceras. 

Vid behov att hedga en råvara som inte handlas som finansiellt kontrakt föreslår Graff et al (1997) 
tre steg i utvecklandet av en cross hedge. Först måste ett lämpligt futurekontrakt identifieras som 
överensstämmer med spotpriset på den vara som ska hedgas. Detta kontrakt bör påverkas av 
liknande fundamentala faktorer för att eventuell samvariation inte ska avfärdas som en slump, och 
dessutom kunna antas gälla i framtiden. Vidare måste en hedge ratio fastställas som avgör hur 
många kontrakt som ska tecknas för varje motsvarande mängd råvara. Slutligen måste risken i 
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positionen utvärderas. Vidare måste omsättningen i kontraktet vara tillräckligt hög för att hedgen 
ska kunna realiseras. Skulle priserna på det finansiella kontraktet som används inte stämma med 
spotpriset kan prisrisken istället för att minska faktiskt öka. (Graff, o.a., 1997) 

Metoder för att beräkna hedge ratio föreslås i flera olika källor. För att beräkna effektiviteten i en 
hedge används variansen som utgångspunkt. Denna metod resulterar i en hedgeeffektivitet enligt 
följande uttryck: 
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Hull (2005) utgår från samma resonemang för att ta fram den optimala hedge ration. Genom att 
studera instrumentens korrelation och standardavvikelsen mellan spotpris och future erhålls en 
optimal ratio i hedgen. Denna ratio beräknas på följande vis (för bevis se Bilaga 2: Bevis för 
variansminimerande hedge ratio): 

f

sh
σ
σ

ρ=*
 

Korrelation och varians måste ofta uppskattas baserat på historisk data. Detta innebär att gör 
antagandet om att framtiden i någon mån kommer att likna historien måste göras. Kan antagandet 
inte göras är dessa resonemang heller inte giltiga. (Hull, 2005)  

Graff et al (1997) lyfter fram en metod vid cross hedging vilken baseras på relationen mellan spotpris 
och futurepris. Genom en regressionsanalys modelleras det förväntade spotpriset som  

 där  är förväntad basis och  är hedgeratio. I detta sammanhang blir hedge ration den 
förändring i spotpris som kan förväntas vid en förändring på ett i futurepris. (Graff, o.a., 1997) Hedge 
ratio kan vara mycket känslig för trender. Eftersom säsongsberoende är ett vanligt fenomen  för 
jordbruksråvarors prisutvecklingar är det viktigt att studera prisutvecklingarna för att identifiera vilka 
förutsägbara säsongsvariationer som kan finnas. Detta möjliggör att en hedge ratio kan beräknas per 
månad eller per kvartal till exempel. (Graff, o.a., 1997)
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6  Analys 
I detta kapitel används analysmodellen från problemformuleringen för att analysera nuläget och 
teoretiska källor. Målsättningen är att besvara de uppställda frågeställningarna och därigenom 
uppfylla examensarbetets syfte. 

6.1 Agroetanols behov av prisskydd 
Första steget i användandet av vald analysmodell innebär att utvärdera vilken inverkan den fysiska 
handeln har på prisbildningen för spannmål och etanol. Analysen tar därför avstamp i den fysiska 
handeln. Prisutvecklingen för Agroetanols råvaror har under år 2007 gått i en för bolaget icke 
önskvärd riktning med svagt vikande etanolpriser och kraftigt stigande spannmålspriser. 
Spannmålspriset har historiskt legat relativt stabilt på den svenska marknaden och Agroetanols 
affärsmodell har grundats på ett svenskt spannmålsöverskott. Sverige har haft ett stort överskott 
och spannmålslagren har varit välfyllda, något som resulterat i att många odlare vissa år sålt sitt vete 
till interventionspris. Den kraftigt ökade efterfråga från tillväxtländer, som exempelvis Kina, har 
pressat upp priserna ordentligt. Andra bidragande faktorer till de stigande vetepriserna är små 
skördar i kombination med sinande ingående lager från tidigare år. Oro för uppluckrade trädesregler, 
vilket förutspås styra bort veteproducenterna från att odla spannmål med tillräcklig kvalité för 
etanolproduktion, inverkar också negativt på vetepriset ur Agroetanols synvinkel.  Utsikterna för det 
framtida etanolpriset är även de högst osäkra. Framförallt är etanolpriset behäftat med en stor 
politisk risk och ett eventuellt borttagande av EU:s skyddstullar skulle få förödande konsekvenser för 
Agroetanols marginaler.  

Situationen har tvingat Agroetanol att utvärdera olika nya lösningar för sin försörjning av vete. I 
dagsläget tillämpas en försörjningsmodell där hela årsbehovet ska vara säkrat innan priset på etanol 
fastställs. Att använda finansiella marknader för att prissäkra på ännu längre sikt är svårt då handeln 
i futureskontrakt med så pass lång tidshorisont är tunn. Agroetanol arbetar därför med att utveckla 
andra inköps‐ och prissättningsmodeller. Att studera dessa modeller faller dock utanför ramen för 
examensarbetet vilket begränsas till att behandla lösningar kopplade till de finansiella marknaderna. 
Istället utgår vår vidare analys från den inköpsmodell som tillämpas i dagsläget. Vi ser därmed 
vetepriset som en given prisfunktion. I detta läge vill vi undersöka om det är möjligt att skapa 
förutsättningar för Agroetanol att vid varje spannmålsinköp fastslå prisnivån på den etanol som 
kommer att tillverkas av den kontrakterade spannmålen. På så sätt skulle Agroetanol för varje 
spannmålsinköp kunna förutspå sitt täckningsbidrag och i förlängningen även kunna ta ställning till 
om det aktuella inköpet kommer att resultera i en lönsam affär. 

Den andra intressanta råvaran, etanol, har utvecklats svagt under år 2007, även om priset 
återhämtat sig de senaste månaderna. I förhållande till den volatilitet som uppvisats hos 
etanolpriserna i Chicago har det europeiska priset varit ytterst stabilt. EU:s höga tullar mot Brasilien 
ifrågasätts dock från flera håll och priset är utsatt för stora politiska risker. Det är i dagsläget omöjligt 
att producera etanol av spannmål i Sverige till Brasilianska etanolpriser då det knappt täcker 
råvarukostnaden. 

I USA har etanolindustrin erhållit en mängd riktade subventioner som gjort att priset rört sig kraftigt 
nedåt. Priserna har fallit även under år 2007 till följd av överetablering i producentledet. Det är 
också möjligt att politiska förändringar kommer att medföra att vissa subventioner och 
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skattelättnader försvinner framöver. De politiska riskerna får därmed anses vara stora och det ger 
upphov till en volatil prisbildning. 

6.2 Prissättning av etanol 
Lantmännen handlar med olika råvaror på fysiska och finansiella marknader i Europa och Amerika. 
Råvarorna används i produktion eller säljs vidare. Eftersom de finansiella kontrakten baseras på 
råvara levererad till börsen, eller platser i börsens närhet, speglar priset de fysiska marknaderna i 
detta område.  Eftersom det inte finns någon finansiell handel med råvarukontrakt i Sverige får 
Lantmännen förlita sig på marknadsplatser som Chicago och Euronext Liffe. Detta gör att koncernen 
definitionsmässigt måste använda sig av en cross hedge då de finansiella kontrakten inte 
överensstämmer helt med den underliggande tillgången.  

När det gäller priset på etanol används prisserier för etanol från fysiska marknadsplatser i Rotterdam 
sammanställda av FO Licht och Kingsman. Då Lantmännens etanolpris endast fastslås en gång per år 
och i förhandlingar är det vanskligt att anta att priset skulle följa något särskilt index. Eftersom det 
handlar om en fysisk leverans bör dock priset vara kopplat till marknadspriset på de fysiska 
marknaderna för att det inte ska uppstå ett arbitrage. Om priset är väsentligt lägre än 
marknadspriset kan Agroetanol sälja det på spotmarknaden istället. Således bör priset följa 
spotmarknaden med någon form av basis baserad på prognoser om framtida utbud och efterfrågan. 
Den underliggande rörelsen bör dock följa den fysiska prissättningen. 

Lantmännen Agroetanol utvärderar möjligheten att koppla priset till ett index för att priset ska sättas 
mer frekvent och i så fall koppla det till ett index. Detta index bör spegla den fysiska prissättningen 
för att bli rättvisande. Kingsman är en välkänd aktör på detta område och vi använder en prisserie 
med deras etanolindex i våra vidare analyser.  

6.3 OTCinstrument 
Möjligheten för Lantmännen att använda OTC‐instrument begränsas av följande faktorer: 

1. Prissättning av etanolen en gång om året och osäkerheten som omger den underliggande 
prisfunktionen. Det är viktigt att komma ihåg att priset trots allt är resultatet av en 
förhandling mellan två parter. 

2. Avsaknaden av ett pålitligt prisindex, och möjligheterna att för den som emitterar OTC‐
kontrakten att i sin tur avlasta sina risker. 

3. Svårigheten att värdera instrumenten korrekt 

Den första punkten är något som Lantmännen redan arbetar med att omförhandla och en mer 
frekvent prissättning skulle enligt tidigare resonemang följa det marknadspris som finns på de fysiska 
marknaderna närmare. Detta knyter an till den andra punkten. Om det inte finns någon möjlighet att 
fördela riskerna i OTC‐instrumentet vidare genom exempelvis finansiella kontrakt blir priset för 
instrumentet högt. Vi kan dessutom konstatera att på samma sätt som vi hade problem att 
identifiera ett instrument som korrelerade väl med Kingsman är det svårt för Lantmännen att koppla 
ett OTC‐instrument till något annat instrument då risken skulle bli väldigt svåröverskådlig och det 
finns betydande svårigheter att ta sig ur kontraktet. Slutligen finns det betydande svårigheter i 
värderingen. Eftersom råvaror är volatila kan modellfel få mycket stora konsekvenser när värdering 
av instrumenten ska göras. Till dess att det finns finansiella kontrakt som på ett mer pålitligt sätt 
samvarierar med Lantmännens etanolprissättning blir risken väldigt stor.  



49 
 

6.4 Val av hedgemetod 
Efter att ha uteslutit OTC‐instrument som ett alternativ för prissäkring undersöker vi en hedge 
baserad på futures. Med utgångspunkt i Lantmännens organisation med decentraliserade Front 
Office‐funktioner bedömer vi att det valda hedgeförfarandet inte får vara allt för tidskrävande. Att 
kontinuerligt ändra i positioner och uppdatera en dynamisk hedge fordrar anställda som kan 
fokusera på hedgingaktiviteten. Inom Agroetanol är Jonas Hansson ensam ansvarig och vi bedömer 
därför att en statisk hedge är den bästa vägen att gå i dagsläget. Om den statiska hedgen bör vara av 
typen stack hedge eller en strip hedge beror på hur omsättningen ser ut. Vi förordar en strip hedge 
där det är möjligt då det bidrar till att handlaren kan gå in i positionen och sedan i princip slippa 
bevaka den under dess livstid. I de situationer där omsättningsvolymen för kontrakt med lång tid 
kvar till förfall är för låg ser vi dock att en stack hedge mycket väl kan utgöra ett fungerande 
alternativ. Stack hedgen innebär dock en ytterligare exponering för oväntad prisvolatilitet, vilket 
ökar risken. Vi fokuserar därför i den vidare analysen på att implementera en strip hedge. 

6.5 Cross hedga etanol med sockerfutures 
Målet med hedgemetoden i föregående stycke är att skapa ett verktyg som hjälper Lantmännen att 
låsa in etanolpriset så att täckningsbidraget blir möjligt att prognostisera. Ansatsen som väl följer 
analysmodellen är att hedga Agroetanols produktion genom att i samma ögonblick som vete 
kontrakteras låsa in etanolpriset mot försäljningstillfället. Detta blir en statisk hedge och positionen 
fastställs varje gång vete köps in. 

I avsnitt 5.6 presenterades en metodik för Cross hedging. Ramverket stämmer väl överens med flera 
artiklar och även med vår egen uppfattning. Det viktiga är vilka steg som avhandlas under varje 
punkt och här stödjer vi oss på presenterad teori i referensramen. Således strukturerar vi vår 
konstruktion av hedgen kring följande tre punkter: 

1. Identifiera ett lämpligt instrument 
2. Beräkna Hedgeratio 
3. Beräkna och applicera ett lämpligt riskmått 

Genom att gå igenom den yttre bågen i analysmodellen utreder vi oss alltså härnäst fram till vilka 
instrument som är användbara i den valda hedgemetoden. Fler detaljer kring implementeringen av 
hedgemetoden och val av riskmätningsverktyg följer sedan efter detta. 

6.5.1 Identifiera lämpligt instrument 
Vi börjar med att studera vilka faktorer som kan inverka på etanolpriset. Eftersom etanol produceras 
av spannmål borde priset baseras på kostnaden för råvara plus produktionskostnad och distribution.  
Produktionskostnaden är en intern kostnad som företag i rimlig utsträckning kan påverka själv men 
på råvaran är Agroetanol pristagare. Etanol produceras av en rad olika råvaror men det fysiska 
världsmarknadspriset baseras huvudsakligen på prisnivåerna på brasiliansk etanol.  

I världen har vi identifierat två marknadsplatser där etanolkontrakt handlas, BM&F och CBoT. Båda 
börserna erbjuder optioner och futurehandel. Om vi studerar de futureskontrakt som erbjuds på 
börserna kan vi konstatera att de lider av dålig omsättningslikviditet. Framförallt gäller detta BM&F 
som haft en omsättningsvolym under 25 kontrakt sedan sommaren år 2007 och med en open 
interest under 250, se Figur 6‐1.  
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Figur 6‐1 Omsättningsvolym och Open interest BM&F (Ecowin, 2007) 

CBoT:s etanolkontrakt har haft en medelvolym på dagsbasis kring 50 kontrakt och har enskilda 
toppar uppåt 180 kontrakt, se graf i Bilaga 3: Omsättningsvolym CBoT Etanol. Det är en i 
sammanhanget ganska tunn omsättning men skulle kunna täcka Agroetanols behov då företaget 
årligen produceras ca 70 000 kubikmeter etanol. Varje CBoT‐kontrakt motsvarar ca 109 kubikmeter 
men tyvärr är den omsättning som finns i kontrakt vilka förfaller bortom de tre närmsta månaderna 
väldigt låg. Detta kan medföra att den undersökta hedgen inte går att implementera med hjälp av 
detta instrument. Hur ser då möjligheten att cross hedga med hjälp av instrument på Kingsman ut? 
Om vi börjar titta på det närmsta etanolkontraktet i Chicago och dess utveckling mot Kingsman ser vi 
att volatiliteten är markant annorlunda jämfört med CBoT‐kontrakten. Chicagokontraktet rör sig 
betydligt kraftigare och Kingsman endast följer med i trenden, men missar de utpräglade toppar 
CBoT kontraktet uppvisar. Se Figur 6‐2. 

 

Figur 6‐2 Relativ prisutveckling Kingsman ‐ CBoT Etanol (Ecowin, 2007) 
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Att CBoT och Kingsman uppvisar så olika mönster beror främst på att den amerikanska staten 
initierat olika subventionsprogram för etanol. I avsnitt 3.2.2 presenteras en rad olika subventioner 
som är specifika för den amerikanska marknaden och som tydligt påverkat utbud och efterfrågan på 
etanol. Den amerikanska etanolen produceras dessutom till 95 procent av majs, till skillnad från den 
europeiska som produceras av olika spannmål, främst vete, och sockerbetor. Slutligen är USA 
nettoimportör med tullar mot omvärlden vilket gör att den egenproducerade etanolen har lägst pris 
i USA. Detta medför att det brasilianska priset har mindre inverkan på prisbildningen jämfört med 
Europa.  

Korrelationen i tidsserien visar sig variera högst väsentligt beroende på studerad tidsperiod samt 
tidpunkt, se Figur 6‐3. Korrelationen är stabil först på årslång tidshorisont, något som medför att vi 
egentligen inte vill hedga oss på korta horisonter då risken kan antas bli väldigt stor. Nedan kan 
rullande korrelation under ett antal veckor observeras. 

 

Figur 6‐3 Korrelation mellan Kingsman och CBoT etanol (Ecowin, 2007) 

Terminsstrukturen för CBoT‐etanol befinner sig i backwardation fram till mitten av år 2006. Under 
denna period är det också väldigt stor skillnad mellan de närliggande futurepriserna och de mer 
avlägsna. Denna skillnad planar dock ut och under år 2007 övergår terminsstrukturen från 
backwardation till contango. Om detta skifte visar sig vara bestående får det stora konsekvenser för 
effekterna av en hedge. Contango innebär att marknaden prisar in en höjning av priset på längre sikt 
och i det fallet är det inte säkert att vi överhuvudtaget vill skydda oss. Denna indikation bör 
kompletteras med en djupare analys för att avgöra om det överhuvudtaget är lönsamt att hedga sig.  
Sammantaget leder detta fram till att vi i dagsläget inte ser någon möjlighet för Lantmännen att 
använda CBoT‐futures för prissäkring av Agroetanols produktion. Följaktligen får vi studera vilka 
andra futurekontrakt som skulle kunna vara möjliga att använda. Vi tar avstamp i en fundamental 
analys av etanol. Det största användningsområdet för etanol är låginblandning i bensin och 
följaktligen borde det finnas en viss koppling till bensinpriser och kanske även olja.  

I resten av världen utanför Europa tillverkas etanol i huvudsak av socker, vete och majs. Samtliga 
råvaror handlas på ett flertal börser och det finns god likviditet i marknaden, något som medför att 
priserna faktiskt är rättvisande och representerar det sanna marknadsvärdet. I kontrakt med låg 
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omsättning blir skillnaden mellan köp‐ och säljpriser stor och det blir därför komplicerat att fastställa 
marknadspriset i detta intervall.  

 

Figur 6‐4 Relativ prisutveckling för etanol, olja och bensin (Ecowin, 2007) 

I detta fall befinner sig bensin och olja i trender som går emot etanolutvecklingen, se Figur 6‐4Figur 
6‐4 Relativ prisutveckling för etanol, olja och bensin . Bensinpriset har traditionellt använts för att 
cross hedga etanol, men då handlar det om den betydligt mer volatila amerikanska etanolen. Övriga 
intressanta råvarukontrakt att studera är de som baseras på vete och majs, de ingående råvarorna i 
Agroetanols respektive de flesta amerikanska etanolproducenters produktion.  

 

Figur 6‐5 Relativ prisutveckling för etanol, majs och vete (Ecowin, 2007) 

Det framgår tydligt av Figur 6‐5 att etanol inte följt med vete och majset upp i pris. Inte heller kan 
någon stabil negativ korrelation identifieras. Detta konstaterande lämnar endast socker, den 
produktionsråvara som är vanligast i Brasilien världens största etanol producent för vidare analys. 
Priset i Europa kan sägas bero av det pris som är lägst av Brasiliens spotpris plus frakt och tull samt 
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vad de europeiska producenterna klarar av att producera till för pris. Socker handlas både i New York 
på NYBOT och på Euronext LIFFE.  

 

Figur 6‐6 Relativ prisutveckling för etanol och socker (Ecowin, 2007) 

Vi kan konstatera att sockerkontrakten följer med i trenden som Kingsman uppvisar, se Figur 6‐6. 
När den stiger går även sockerpriset upp, och det omvända gäller i nedgång. På grund av bristen på 
information kring terminsstrukturen på LIFFE:s sockerfuture väljer vi att studera NYBOT:s kontrakt 
närmare. Mönstret från korrelationen mellan CBoT etanol och Kingsman går igen, med ytterst 
instabila korrelationer med kort tidshorisont, se Figur 6‐7Figur 6‐7 Korrelationer för Kingsman och 
NYBOT Sugar no11 . 

 

Figur 6‐7 Korrelationer för Kingsman och NYBOT Sugar no11 (Ecowin, 2007) 

Att korrelationen är god på längre horisonter gör att vi bedömer att vi bör studera detta kontrakt 
vidare. Omsättningsvolymen ligger på över 50 000 kontrakt per dag så Agroetanols hedgingbehov 
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gör definitivt inte avtryck i handeln. Terminsstrukturen för socker har befunnit sig i contango under 
delar av 2006, men återgått till backwardation under 2007. Terminsstrukturen är dock relativt plan 
under hela perioden. Eftersom socker är en utpräglad jordbruksvara är backwardation, i enlighet 
med avsnitt 5.2.1, den förväntade strukturen. 

Slutligen undersöker vi materialet för att identifiera eventuella säsongsbetonade förändringar. 
Förekomsten av sådana förändringar påverkar hur mängden kontrakt som ska skyddas ska fastställas 
och om det finns vissa perioder då det systematiskt är bättre att skydda sig jämfört med under andra 
perioder. Vi sammanställer därför ett diagram med korrelationer över året i Figur 6‐8. Det visar sig 
inte finns några tydliga användbara mönster. Autokorrelationen är ytterst liten och därmed inte 
heller signifikant. En vidare trendanalys ger också vid handen att det är svårt att se några tydliga 
säsongsmönster. Detta är något förvånande och strider mot gängse teori kring jordbruksråvara, men 
det är inget som vi kan förklara utifrån vårt underlag. 

 

Figur 6‐8 Autokorrelation i NYBOT Sugar no11 (Ecowin, 2007) 

Mot bakgrund av denna analys bedömer vi att det finns potential att använda sockerkontrakt för att 
prissäkra etanol. Denna analys blir således underlaget för vårt hedge case. 

6.5.2 Hedge ratio 
När vi så slutligen har identifierat ett användbart kontrakt för att hedge Agroetanols produktion 
återstår problemet att kvantifiera i hur stora positioner av kontraktet som ska ingås. I avsnitt 5.5 i 
referensramen presenteras två metoder för att beräkna hedge ration. Att skapa en 
variansminimerande hedge innebär att en hedge ratio som hela tiden minimerar positionens varians 
beräknas. Formeln för denna hedge ratio använder korrelationen mellan instrument och spotpris. 
När vår hedge horisont blir kortare kan vi utifrån korrelationsdiagrammet ovan konstatera att 
korrelationen är instabil och ofta dessutom negativ. En negativ hedge ratio är svår att omsätta i 
praktiken varför vi istället använder den andra metod som studerats. 
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Genom att använda historisk anpassning med regressionsanalys får vi i förekommande fall en positiv 
hedge ratio. Regressionsanalysen ger också ett direkt riskmått på säkerheten i anpassningen genom 
förklaringsgraden  . Förklaringsgraden beskriver hur stor del av variationen i datamaterialet som 
kan förklaras av vald modell. Är förklaringsgraden låg blir osäkerheten i hedgen stor.  Den historiska 
anpassning som vi främst studerat använder sig av historiska prisnivåer. I varje tidpunkt jämförs 
således spotpris och det valda kontraktets pris. Metoden är mycket enkel och kräver inga justeringar 
av datamaterial. Däremot bör noggrant undersökas vilket underlag som används. Många råvaror 
uppvisar ett utpräglat säsongsbeteende. Därför kan det vara intressant att ta fram olika hedge ratio 
för olika tidsperioder. Sammantaget är historisk anpassning en enkel metod där risken i modellen 
blir överskådlig.  

6.5.3 Applicering av riskmått 
Beräkning av risken i en konstruerad hedge görs för att utvärdera om hedgen uppvisar de 
egenskaper som eftersträvas, nämligen minskad riskexponering. Många olika riskmått existerar idag 
som alla mer eller mindre effektivt kan användas för att mäta risk i en hedge. Ett riskmått kan 
naturligtvis användas till mycket mer än att kommunicera risker just i hedgar. Därför görs en 
jämförelse mellan Lantmännens nuvarande riskmått och ett nytt annat riskmått i avsnitt 6.6 
Riskmätning som följer efter detta. 

6.6 Riskmätning 
Att producera etanol från vete har de senaste åren blivit en allt mer riskfylld affär, främst tack vare 
kraftigt ökande volatilitet i råvarupriset. Vikten av att Lantmännen under dessa förutsättningar 
använder sig av ett rättvisande och lättolkat riskmått ökar därmed i samma omfattning. Vid plötsliga 
förändringar i marknaden gäller det att vara vaksam och snabbt kunna reagera för att undvika stora 
eventuella förluster. En förutsättning för att kunna göra detta är att beslutsfattarna har ett korrekt 
beslutsunderlag i form av ett tillförlitligt riskmått att basera beslut på. I detta avsnitt undersöks 
därför som avslutande steg i analysmodellen, om Lantmännens nuvarande riskmätningssystem i 
form av Mark to Market‐värderingar tillsammans med stresstest uppfyller önskade egenskaper. Eller 
är det så att det finns något annat riskmått som på bättre sätt skulle kunna fungera som vägledning 
för organisationens beslutsfattare? 

Utifrån referensramen kan konstateras att ett flertal andra riskmått existerar utöver stresstest. Det 
alternativa riskmått som uppvisar flest fördelar och dessutom inte utsatts för någon egentlig kritik är 
Expected Shortfall (ES). ES är även det enda riskmått som uppvisar samtliga fördelar från övriga 
riskmått och som dessutom samtidigt är subadditativt vilket gör måttet tänkemässigt 
sammanhängande. Därmed utgör ES den kandidat till eventuellt nytt riskmått som vi har för avsikt 
att jämföra med dagens stresstest. 

6.6.1 Stresstest  
Eftersom framtiden mycket väl kan föra med sig värre utfall än vad standard‐ och historiska 
scenarion kan förutspå bör stresstest användas tillsammans med subjektivt valda scenarion. 
Användandet av sådana subjektivt valda scenarion ger Lantmännen stor flexibilitet i att kunna testa 
just de scenarion som är av störst intresse för tillfället. Dock är denna metodik mycket arbetsintensiv 
vid framtagande av scenarion och kan dessvärre inte automatiseras med hjälp av exempelvis ett 
affärssystem. Vad som däremot är positivt är att stresstest ger ett svar i monetära termer och kan 
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utföras på i stort sätt vilka tillgångar som helst, men ytterligare information om underliggande 
scenarion behövs för att kunna dra riktiga slutsatser utifrån resultatet. 

Stresstestets natur omöjliggör att flera riskmått kan aggregeras samman till en högre nivå. Ett 
stresstest genomfört för Agroetanol kan inte heller rakt av jämföras med någon annan verksamhet 
inom Lantmännen. Dessa båda tillkortakommanden beror på att de skilda delarna av Lantmännens 
verksamhet har olika riskdrivande faktorer men även i vissa fall delvis kan bero av samma faktorer. 
Om riskmåtten skulle läggas samman skulle detta under sådana förutsättningar peka på att 
användning av diversifiering ökar risken, vilket är orimligt. Stresstest är alltså inte subadditativa och 
uppfyller inte de hittills presenterade förslaget för vilka krav ett riskmått måste uppfylla. Stresstest 
måste således användas för ett avgränsat område åt gången, vilket är en begränsning. För att täcka 
in en så pass stor organisation som Lantmännen krävs att en stor mängd stresstest görs. Skapandet 
av ett stort antal arbetsintensiva scenarion i kombination med att det samtidigt är svårt att 
kommunicera dessa bakomliggande scenarion till beslutsfattare i organisationen gör användandet av 
stresstest till ett tungrott system för Lantmännen. Att beslutfattare dessutom tenderar att reagera 
långsamt på utfall från syntetiska scenarion gör inte saken bättre. Avsaknaden av inneboende 
sannolikhetsmått gör slutligen att stresstest inte ger någon information om med vilken sannolikhet 
ett extremfall kan förväntas inträffa. Eftersom Agroetanol löpande producerar etanol är det 
nödvändigt att veta hur ofta det kan förväntas att täckningsbidraget blir för litet för att produktionen 
ska vara lönsam. Denna information ges inte av stresstest. 

6.6.2 Expected Shortfall 
Från användande av traditionellt sett mycket enkla men populära riskmått, så som att mäta 
volatilitet, har utvecklingen på senare år gått mot användning av mer heltäckande riskmått. VaR är 
ett tydligt exempel på ett sådant mått, som numera förordas av bland andra Baselkommittén. 
Expected Shortfall (ES) som är en vidareutveckling av VaR uppvisar samma fördelar som sin 
föregångare. Båda riskmåtten uttrycker risk i termer av förlorat kapital, vilket är viktigt för en 
producerande koncern som Lantmännen. Genom att ES dessutom svarar på frågan om vad som 
sannolikt kommer att hända i de fall då den antagna sannolikhetsnivån överstigs fås ytterligare nyttig 
information. Risk kan på så sätt direkt sättas i relation till aktuellt täckningsbidrag och därmed ge 
Lantmännen en indikation om hur stora negativa utfall som kan accepteras innan produktionen 
riskeras. Även information om frekvensen av extremutfall är viktig. Enligt samma anledning som 
ovan är det exempelvis en oerhörd skillnad om ett förödande stort negativt utfall kan förväntas 
infalla en gång på fem, eller en gång på tusen. Stresstest ger ingen upplysning om med vilken 
sannolikhet ett extremfall kan förväntas inträffa. ES å andra sidan beräknas utifrån en godtyckligt 
vald konfidensnivå och bidrar därmed med denna information som är enkel att sätta i relation till det 
monetära mått som ES uttrycks i. 

Lantmännens strävan efter att implementera ett nytt koncerngemensamt affärssystem, för att bland 
annat kunna använda detta för riskmätning, ställer vissa krav på det riskmått som Lantmännen 
kommer välja att använda sig av. Med fördel ska måttet klara av att hantera olika sorters risker så att 
dessa sig sinsemellan blir jämförbara och aggregerbara. Riskmåttet för de olika delverksamheterna 
bör kunna summeras ihop ända upp till ett koncerngemensamt mått på risk. ES oberoende av typen 
av underliggande riskfaktorer gör att riskmåttet kan lösa denna uppgift. Agroetanols förhållande 
mellan avkastning och risktagande kan på så sätt ställas i relation till andra delar av koncernen. De 
portföljer och verksamheter som ES ska kommunicera risknivån för inom Lantmännen kan i sig 
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mycket väl bestå av ett flertal samtidigt riskdrivande faktorer. En sådan faktor är basisrisk, vilken är 
svår att fånga upp med hjälp av många andra riskmått. 

Att ES uppfyller kraven för subadditivitet och därmed också är tankemässigt sammanhängande 
medför per automatik i dagsläget att nästan ingen kritik existerar mot riskmåttet. Ingen har helt 
enkelt hittills lyckats presentera en bättre ansats till ett fullständigt riskmått. I praktiken för 
Lantmännen innebär subadditiviteten att diversifiering hanteras på ett korrekt sätt. Att beräknat 
värde på ES i sig verkligen är korrekt och rättvisande är enkelt att kontrollera mot verkliga utfall. 
Antag att ES har beräknats till tre miljoner kronor per vecka för Agroetanols etanoltillverkning med 
en konfidensnivå på 95 procent. Om värdet har god överensstämmelse med verkligheten bör 
medelvärdet av de fem procent värsta verkliga utfallen ungefär motsvara en förlust på tre miljoner 
kronor per vecka. En sådan jämförelse är enkel att genomföra manuellt eller att automatisera i 
Lantmännens tilltänka affärssystem. De allra flesta affärssystem inkluderar färdiga moduler för 
beräkning av åtminstone VaR. För att även ES ska kunna beräknas krävs i värsta fall ytterst små 
modifieringar. 

För att kunna använda ES som riskmått i praktiken måste Lantmännens riskkommitté och ledning 
först besluta vilken konfidensnivå Lantmännen bör använda sig av i sina riskberäkningar. 95 procent 
är ett vanligt förekommande val. En lägre konfidensnivå kan förvisso användas vilket kommer att 
resultera i ett lägre värde på ES. Vid första anblick kan detta kännas mindre skräckinjagande för 
ovana beslutsfattare, men resultatet blir också ett mer trubbigt riskmätningsverktyg. Det andra 
ställningstagandet som måste göras är på vilket dataunderlag som ES ska baseras. Antingen på icke 
parametrisk eller parametrisk ansats, alternativt baseras på stokastisk simulering. De båda senare 
alternativen är båda manuellt mycket arbetsintensiva och kan ge upphov till bristande anpassning av 
fördelningsfunktion till verkliga utfall, respektive stor modellrisk. Därav är dessa båda metoder inte 
att rekommendera för genomförande av Lantmännens dagliga riskmätning. Speciellt stokastisk 
simulering kan dock ge intressanta resultat och bör om möjlig genomföras emellanåt som ett 
komplement till icke parametriska metoder som de kontinuerliga ES‐beräkningarna är mer lämpliga 
att baseras på. Den icke parametriska metoden är mycket tacksam att implementera med hjälp av 
Lantmännens kommande affärssystem som dagligen automatiskt kan låta beräkna ett ES‐värde 
utifrån historisk data. Nackdelen med metoden är att den kräver en större mängd historisk data, 
jämfört med övriga båda metoder, för att med lika hög sannolikhet kunna mäta risken i en 
sannolikhetsfördelning med tunna svansar. Denna brist är något som kan accepteras så länge som 
användare av riskmåttet inom Lantmännen är medvetna om fenomenet och kontrollerar utfallen 
extra noga. De övriga fördelarna med en implementering av ES som riskmått överväger vida denna 
enda negativa aspekt. Enligt ovanstående resonemang anser vi ES vara ett vida mer flexibelt och 
fullständigt riskmått för Lantmännen än dagens använda stresstest.  

6.7 Likviditetsrisker 
Likviditetsrisk delas upp i två olika delar, med koppling till kassaflöde respektive omsättningsvolym. 
Likviditetsrisken kopplad till volym har beaktats i analysen kring cross hedge. Där konstateras att en 
tillräckligt stor omsättningsvolym krävs för att inköp och försäljning av futures inte ska påverka 
kursen. De instrument vi studerat har med undantag för etanolfutures en mycket hög omsättning. 
Gränsdragningen för etanolfutures handlar mycket om hur frekvent kontrakten kan säljas av. Hedgas 
produktionen ett till ett behövs cirka åtta kontrakt per dag om beräkningen baseras på den nya 
fabrikens fulla kapacitet. Det i sig är knappast ett problem. Om Lantmännen däremot istället väljer 
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att hedga sig mot en enda tidpunkt och därmed hamnar i en position där ca 1 800 kontrakt ska säljas 
inom loppet av en vecka krävs en betydligt högre omsättning.  

Likviditesrisken i kassaflöden uppstår genom att hedging med futures kräver att en margin 
deponeras som säkerhet för åtagandet. För jordbruksprodukter brukar denna margin ligga mellan sju 
och tio procent av det kontrollerade beloppet. Detta ger upphov till ett stort likviditetsbehov om 
hela produktionsvolymen ska hedgas. I exemplet ovan skulle det krävas cirka 36 000 kronor per 
kontrakt eller motsvarande 290 000 kronor per dag. Om kursen sedan skulle röra sig kraftigt kan det 
krävas ytterligare kapital för att fylla på depositionen i förhållande till värdeutvecklingen. Det finns 
således en ganska stor likviditetsrisk. Beräkningarna ovan innehåller en del osäkerhet då en stor 
aktör som Lantmännen troligen kan erhålla mer förmånliga villkor för marginal deposition.  

6.8 Organisatoriska aspekter på hedging aktiviteten 
Då det finns en tydlig ambition att arbeta med de finansiella marknaderna i sitt prissäkringsarbete 
inom flera delar av Lantmännen uppstår också funderingar kring hur detta arbete ska organiseras. I 
dag är som vi tidigare konstaterat handeln med råvaruderivat decentraliserat till varje affärsområde 
och i vissa fall till varje bolag. Råvaruhandel är också i många fall kopplat direkt till verksamhetens 
kärna, exempelvis inköpen av spannmål hos Division Spannmål och Lantmännen Mills.  

I dagsläget kan de olika handlarna ta motsatta positioner istället för att samordna handeln genom 
koncernen. Denna brist på samordning får ett antal negativa konsekvenser för arbetet med 
prisskydd. Genom att ta fler positioner än nödvändigt ökar risken för koncernen som helhet, då 
risken är kopplad till antalet positioner. Varje transaktion ger dessutom upphov till 
transaktionskostnader, exempelvis courtage. Slutligen är kompetensen avseende hedging och 
finansiell råvaruhandel utspridd i organisationen.  

I referensramen, avsnitt 5.3.3, beskrevs olika situationer där operationell risk kan uppstå. En 
organisation med decentraliserade trading desks, det vill säga Front office funktioner på flera platser 
i organisationen utsätter sig enligt detta resonemang för större operationella risker. 
Marknadsinformation och analyser samordnas inte mellan bolag, trots att det finns uppenbara 
vinster i detta. Om vi tittar på Division Spannmål, Lantmännen Unibake och Agroetanol kan vi se att 
samtliga verksamheter har behov av att prissäkra spannmål och både Unibake och Agroetanol 
behöver följa prisutvecklingen på socker. I Agroetanols fall där Jonas Hansson har ett väldigt stort 
ansvar för förhandling och försäljning finns det exempelvis en risk att denna marknadsbevakning blir 
lidande. Med olika beslutsunderlag på olika platser i organisationen riskerar personalen i Agroetanol 
också i ökad grad att fatta felaktiga beslut. Råvaror prissätts också ofta i andra valutor än SEK, 
exempelvis Euro och Dollar. Att därför dra fördel av den centraliserade ränte‐ och valutahandeln, 
som redan idag existerar inom Lantmännen skulle kunna resultera i bättre beslutsunderlag. Att 
Lantmännen den senaste tiden redan börjat röra sig i denna riktning vad gäller Agroetanols 
spannmålsinköp ser vi som något positivt. Det främsta motståndet mot denna förändring är 
organisatoriskt där vissa medarbetare kan känna sig överkörda och även saknar förtroende för andra 
delar av koncernen. En ytterligare konsolidering skulle kunna överbygga detta.  
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7 Simulering 
För att bilda oss en uppfattning om hur den föreslagna hedgemetodiken skulle ha presterat historiskt 
sett genomför vi en simulering. Här följer förutsättningar, metodik och resultat. 

7.1 Förutsättningar 
Utgångspunkten för simuleringen är Agroetanols inköpsmodell där hela produktionens 
spannmålsbehov varje år kontrakteras ett år på förhand.  Resultatet från simuleringen mäts i termer 
av förändringar i avkastning respektive Expected Shortfall. Simuleringen studerar olika 
inköpsbeteenden inom ramen för inköpsmodellen och även vilka effekter användandet av olika 
prissättningsfrekvenser skulle ha fått. Resultatet av simuleringen blir således en känslighetsanalys 
utifrån vilken slutsatser kommer att dras för att utvärdera hedgens funktion. 

Produktionstakten antas vara jämn över årets 52 veckor. Fokus läggs istället på de tillfällen då 
etanolen prissätts. Varje spannmålsinköp matchas mot en eller flera prissättningstillfällen för etanol. 
Dessa punkters spannmålsbehov fylls i kronologisk ordning. 

Utifrån Agroetanols produktionsdata har beräknats att ca 2,69 kg spannmål krävs för att producera 
en liter etanol . Om etanolen istället produceras av socker krävs ca 1,27 kg rent socker per liter 
etanol. Dessa värden fungerar som ingående data till simuleringen för att kunna balansera priser på 
de olika tillgångarna mot varandra på ett korrekt sätt. 

Den hedgemetodik som utvärderas i simuleringen är den som presenterades i avsnitt 6.5 Cross 
hedga etanol med sockerfutures ovan. Tillsammans med denna metodik används i enlighet med 
tidigare resonemang följande prisserier vid implementeringen av simuleringen: 

• CBoT vetefutures med position närmast förfall, för att simulera spotpriser. I verkligheten har 
Agroetanol under simuleringsperioden köpt in spannmål genom prispooler, fasta pris samt 
terminskontrakt med faktisk leverans.  

• NYBOT Sugar no11, tidsserier med de sju närmsta positionerna, vilket innebär nästan hela 
råvarans terminsstruktur.  

• Etanolpris taget från en fysisk marknadsplats i Brasilien, Paulinho i Sao Paulo. Detta pris har 
sedan justerats med fasta påslag för frakt och tull enligt underlag från Agroetanol. 

Hänsyn tas till varje instruments unika terminsstruktur genom att varje produktionsperiod hedgas 
mot den sockerfuture som har närmast efterföljande förfallodatum. Hur hela hedgeförloppet går till 
för ett spannmålsinköp framgår nedan av Figur 7‐1. 
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Figur 7‐1 Hedgeförfarande i simuleringen 

Vid tidpunkt A kontrakteras pris för en volym spannmål för fysisk leverans till produktionen 
nästkommande år efter tidpunkt B. Samtidigt ingås en kort position i den sockerfuture som förfaller 
närmast efter tidpunkt B, det vill säga vid tidpunkt C. Om hedgen visar sig vara ideal utgör skillnaden 
mellan volymvärdena för de ingångna positionerna vid tidpunkt A täckningsbidraget från 
produktionen. Vid tidpunkt B prissätts den etanol som framställs mellan denna och nästa 
etanolprissättningstidpunkt. Det verkliga etanolpriset blir därmed känt och sockerpositionen 
avslutas genom att en lång position med samma volym som den tidigare sockerpositionen och med 
förfall vid tidpunkt C ingås. Det verkliga täckningsbidraget utgörs av summan av alla fyra positioners 
volymvärden. 

De prisserier som har funnits tillgängliga under studien är på veckobasis, varför detta också är den 
minsta tidsperiod som kommer att användas i simuleringen. Dataunderlaget sträcker sig från slutet 
av år 2001 fram till och med hela år 2006. Dataserien för tiden innan år 2002 kommer endast att 
användas för beräkning av hedge ratio. Eftersom inköp görs ett år för nästkommande års produktion 
kan resultat för maximalt fyra års etanolproduktion simuleras fram. Agroetanols nya och större 
produktionsanläggning var ej i drift under den simulerade tidsperioden. Därför baseras simuleringen 
på den befintliga mindre fabriken som varje år har kapacitet att omvandla 185 500 ton spannmål till 
etanol. Resultatet från simuleringen går dock enkelt att skala upp vid behov så att det representerar 
den nya större kapaciteten. 
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Figur 7‐2 Scenario 1 – Verklig prisserie 

Under den utvärderade tidsperioden har spannmålspriset låg volatilitet och uppvisar inte heller 
någon tydlig trend till att varken stiga eller sjunka. Som framgår av Figur 7‐2 har etanol‐ och 
sockerpriserna å andra sidan rört sig markant uppåt i slutet av tidsperioden.  

 

Figur 7‐3 Scenario 2 – Konstruerad prisserie med omvända procentuella prisförändringar 

För att även få möjlighet att studera hur den undersökta hedgen fungerar under omvända 
marknadsförutsättningar skapar vi nya tidsserier för etanol och socker vilka presenteras i Figur 7‐3. 
Dessa tidsserier startar på samma liknande nivåer som i den verkliga prisserien, men de procentuella 
prisförändringarna har getts omvänt tecken. Resultatet blir tidsserier som uppvisar en sjunkande 
trend under större delen av den undersökta tidsperioden.  

Till följd av avgränsningarna att inte studera produktionen eller försäljning av biprodukter i form av 
foder har vi dessvärre heller inte tillgång till dataunderlag för att kunna ta hänsyn till Agroetanols 
produktionskostnader eller foderintäkter. Vad som beräknas i simuleringen är istället 
täckningsbidraget från etanolförsäljning och spannmålsinköp. När ES beräknas på ett 
täckningsbidrag, vilket bör vara positivt, istället för verkligt resultat kan riskmåttet förväntas få ett 
felaktigt tecken. Detta tyder på att inga förluster förväntas inträffa. Emellertid kan ES med omvänt 
tecken ändå beräknas för att ge en indikation om på vilken nivå de sämsta utfallen ligger, även om 
de i strikt mening inte är några förluster som namnet på riskmåttet annars antyder. ES beräknat med 
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respektive utan hedge kan ställas i relation till varandra och ge svar på hur pass väl den simulerade 
hedgen minskar risken. Alla ES‐värden som härstammar från simuleringen senare i detta kapitel 
kommer att presenteras med omvänt tecken. Ett högt ES‐värde är alltså i denna studie positivt till 
skillnad mot normalfallet då målsättningen är att minimera ES. 

7.2 Inköpsmodeller 
Lantmännens riskkommitté har konstruerat en risktrappa som reglerar hur stora delar av 
nästkommande års etanolproduktion som vid en viss tidpunkt måste vara tecknad med råvara. Då vi 
i examensarbetet har avgränsat oss från att analysera själva produktionen har vi heller inga 
synpunkter på hur inköp till produktionen bör genomföras för att säkerställa densamma. Dock kan vi 
konstatera att det är troligt att inköpsbeteendet skiljer sig åt från en situation till en annan, 
beroende på hur spannmålsinköparna förutspår den framtida prisutvecklingen för spannmål. 
Inköparna väljer mellan att ligga nära övre respektive nedre gränsen av trappan, eller någonstans 
däremellan. Eftersom den hedgemetod vi har föreslagit Lantmännen att använda även försöker 
prissäkra etanolpriset i samma ögonblick som spannmål köps in, förutspås vald inköpsmodell även 
ha inverkan på vilken nivå etanolpriset kommer att låsas in på. För att utvärdera hur stor effekt 
denna egenskap har väljer vi att utvärdera fem inköpsmodeller av olika karaktär, vilka alla håller sig 
inom den förutbestämda risktrappan.  

 

Figur 7‐4 Simulerade inköpsmodeller 

De i simuleringen använda inköpsmodellerna åskådliggörs i Figur 7‐4. Den helt linjära 
inköpsmodellen är den mest neutrala och kommer därför att utgöra normalfallet. Beräkningar 
kommer att baseras på normalfallet om inget annat uttryckligen nämns. 
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7.3 Prissättningsintervall 
I dagsläget prissätts varje års hela etanolproduktion en månad innan produktionsstart. Prisnivån 
förhandlas fram tillsammans med Agroetanols kunder, men antas med en viss basis följa tillgängliga 
index för etanol. Inom Lantmännen finns ett missnöje med denna prissättningsmodell vilken anses 
ge upphov till allt för stora risker. Önskvärt är istället att hårdare försöka koppla prissättningen till 
ett bestämt index samt att öka antalet prissättningstillfällen. För att utvärdera inverkan av olika 
prissättningsmodeller varieras prissättningsfrekvensen i simuleringen mellan vecko‐, månads‐, 
kvartals‐, halvårs‐ och årsvis prissättning av producerad etanol. 

7.4 Hedge ratio 
Ett konstant hedge ratio mellan sockerfutures och etanolspotpris ger en låg förklaringsgrad till och 
med för längre tidsperioder. Detta tack vare att korrelationen varierar över tiden. För att få bättre 
anpassning och följsamhet i hedgen väljer vi att använda ett mer dynamiskt tillvägagångssätt. Hedge 
ration beräknas i enlighet med avsnitt 6.5.2 med hjälp av linjär regression, men med varierande 
tidshorisonter enligt följande. Utgångspunkten är att hedge ration för varje unikt par av 
spannmålsinköp och hedgingtidpunkt ska beräknas för lika lång tidsperiod bakåt i tiden som det är 
tid kvar fram till dess att hedgen förfaller. Den maximala tidshorisonten blir därmed drygt ett år för 
sockerfutures, men beror i det allmänna fallet något på hur terminsstrukturen ser ut för det 
instrument som används för att hedga mot. På korta tidshorisonter uppvisar denna metod dock en 
väldigt låg förklaringsgrad. För att avhjälpa detta problem väljer vi att begränsa tidshorisonten till att 
aldrig omfatta färre än 26 veckor. 

7.5 Implementering 
Simuleringen genomförs rent praktiskt med hjälp av ett egenhändigt program skrivet i MathWorks 
Matlab R2007b. Källkoden till programmet återfinns i Bilaga 4: Simuleringens källkod. All 
programmering har gjorts i vanliga m‐filer och består av initierings‐, simulerings‐ och 
utvärderingskomponenter. Samtliga komponenter kan väljas att köras i serie eller var och en för sig. 
Programmet är konstruerat för att klara att simulera både med och utan hedge. Den hedgemetod 
som används är samma som presenterades i avsnitt 6.5 Cross hedga etanol med sockerfutures. Den 
implementerade versionen klarar av att hantera upp till två olika instrument att samtidigt 
crosshedga mot. 

Simuleringen utvärderas på veckobasis utgående från inköpsveckor. Varje inköpsvecka kan hedgas 
mot en eller flera olika prissättningstidpunkter.  För att ändå få möjlighet att kunna utvärdera varje 
inköp av spannmål i sin helhet väljer vi att använda just inköpsveckorna som bas. Resultatet av detta 
tillvägagångssätt blir lika många resultatpunkter som inköpsveckor, 48 stycken, oberoende av 
prissättningsfrekvens. Resultatet från simuleringen presenteras dock alltid grafiskt baserat på 
produktionsår för ökad tydlighets skull. Avkastning och Expected Shortfall beräknas och presenteras i 
både absoluta termer och som differensen mellan verkligt och hedgat utfall. 

Produktionskostnader och inkomster från försäljning av biprodukter i form av foder är i dagsläget ej 
implementerade i programmet. Hänsyn till dessa faktorer kan dock tas genom mindre 
modifikationer av koden vid behov. 

En begränsning i det konstruerade programmet för simulering är att prissättningstidpunkten för 
produktion ett visst produktionsår tidigast tillåts infalla första januari samma år. Prissättningar som i 
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verkligheten skulle ha gjorts i slutet av det föregående året kommer därmed att förskjutas fram till 
årsskiftet. Det enda fall då detta har inverkan är då spannmål prissätts en gång per år i november 
året före produktionsåret. Förskjutningen är så pass liten att den antas vara acceptabel och inte har 
någon större inverkan på resultatet. 

7.6 Resultat 
Simuleringen grundas, som tidigare nämnts, på två olika scenarion. Scenario 1 som baseras på de 
verkliga tidsserierna där etanolpriset stiger samt Scenario 2 baserat på den omvända tidsserien där 
etanol‐ och sockerpriserna sjunker. Utvärderingen av hedgen sker utifrån två parametrar, förändring 
av täckningsbidrag och förändring av Expected Shortfall. Användandet av en hedge bör medföra 
lägre avkastning när priset går upp och omvänt en bättre avkastning när priset sjunker, jämfört med 
en ohedgad men i övrigt identisk position. I avsikt att öka avkastningen bör hedging alltså användas i 
nedgående pristrend. Detta stämmer väl överens med simuleringen av Scenario 1 där 
täckningsbidraget från den hedgade etanolen mycket riktigt också sjunker. Scenario 2 där etanol‐ 
och sockerpriserna istället sjunker, resulterar i en omvänd förändring av täckningsbidraget. I detta 
fall genererar hedgen ett positivt tillskott vilket tydligt framgår av Figur 7‐5 nedan. 

 

Figur 7‐5 Avkastning av hedge – Scenario 2, linjär inköpsmodell med veckovis prissättning av etanol 

Det genomsnittliga resultatet av hedgen per vecka, över den simulerade tisperioden, blev 662 000 
kronor i ökad avkastning. Detta ska ställas i relation till 3 279 000 kronor i medelavkastning per vecka 
för en ohedgad position för samma period. Hedgen ökar alltså avkastningen med drygt 20 procent. 
Den konstaterade effekten är positiv, men är den tillräckligt bra? Målsättningen med konstruerandet 
av den simulerade hedgen definierades i avsnitt 6.1 Agroetanols behov av prisskydd, som ett försök 
att ge Agroetanol en möjlighet att prognostisera sitt täckningsbidrag redan vid tidpunkten för varje 
spannmålsinköp. I Figur 7‐6 jämförs avkastningen av hedgen med utfallet om hedgen hade varit 
ideal.   
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Figur 7‐6 Jämförelse med ideal hedge ‐ Scenario 2, linjär inköpsmodell med veckovis prissättning av etanol 

Avkastningen från den verkliga hedgen avviker vid flera tillfällen markant från den ideala hedgen. 
Detta beror givetvis på att prisserierna inte fullt ut korrelerar, samt att hedge ratio fastställs baserat 
på historisk data som inte nödvändigtvis speglar framtida utfall. Konsekvensen för Lantmännen blir 
att hedgen, åtminstone under de simulerade förutsättningarna, inte kan användas för att 
prognostisera Agroetanols täckningsbidrag. Därmed ej sagt att hedgen inte fortfarande i viss 
omfattning skulle kunna användas för att öka avkastningen, bara att hedgens nivå på förhand är 
svårt att förutspå. 

En mer överskådlig presentation av utfallet från simuleringen av Scenario 1 ges i Figur 7‐7. Det övre 
diagrammet i figuren visar hur etanol‐ och även sockerpriset kraftigt stiger under år 2005. 
Utveckligen för sockerfutures med förfall om 12 månader ligger relativt plan och stiger först i slutet 
av år 2006 då den högre spotprisnivån från år 2005 får genomslag. Resultatet av detta blir att 
hedgen ger en sämre avkastning än motsvarande ohedgade etanolproduktion. Prisuppgången 
hedgas helt enkelt bort. De underliggande priskurvornas inbördes förhållande visar att i de lägen där 
sockerfuturen med förfall cirka ett år längre fram i tiden överstiger spotpriset ger den hedgade 
positionen ett bättre utfall än den ohedgade. Eftersom priserna på kontrakt med förfall längre in i 
framtiden är satta med utgångspunkt i det rådande spotpriset kommer en hedgad position att ge en 
positiv avkastning så länge trenden är negativ. Analogt med detta blir avkastningen negativ när 
trenden istället är positiv, vilket är det fenomen som alltså får genomslag i Scenario 1. 

Den gröna kurvan i de två nedersta diagrammen, i ovan nämnda figur, representerar hedgens 
inverkan på avkastningen. I fallet med veckovis prissättning kostar hedgen en betydligt större andel 
av avkastningen jämfört med vid årsvis prissättning. Detta beror på att priset vid årsvis prissättning 
fastställs i början av året och att prisökningen under året därmed undviks. I Scenario 2,Figur 7‐8, där 
etanolpriset under perioden istället sjunker fås en annan utveckling. Samma mönster som 
observerats i Scenario 1 återupprepas fast spegelvänt. Här ger den hedgade positionen som väntat 
en bättre avkastning än den ohedgade positionen. Prissättning på veckobasis ger i detta scenario en 
högre avkastning än årsvis prissättning.    
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Scenario 1 

 

Figur 7‐7 Scenario 1, linjär inköpsmodell 
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Scenario 2 

 

Figur 7‐8 Scenario 2, linjär inköpsmodell 
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har tvingats beräkna ES utifrån Lantmännens täckningsbidrag istället för verklig avkastning. I 
Scenario 2 ses väldigt goda förbättringar av ES, något som är ett tecken på att hedgen som planerat 
också fungerar riskminskande i vid sjunkande prisutveckling. Ett anmärkningsvärt resultat fås dock i 
fallen med linjärt respektive max linjärt inköpsbeteende i kombination med kvartalsvis 
etanolprissättning. För dessa två kombinationer fås en väldigt låg ES förbättring. Troligtvis får en 
kraftigt negativ marknadsrörelse en stor tyngd i just dessa båda simuleringarna. Vi kan dock 
konstatera att ES fortfarande förbättras i nästan samtliga fall, oberoende av scenario. Åtminstone i 
merparten av de simulerade fallen hade hedgen kunnat minska Lantmännens risktagande. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel sammanförs de slutsatser vi kunnat dra utifrån vår analys. Utifrån slutsatserna 
presenteras rekommendationer kring åtgärder som Lantmännen kan vidta. Slutligen presenterar vi 
också förslag till uppföljande undersökningar som ytterligare kan fördjupa och komplettera 
examensarbetet.. 

8.1 Cross hedging hos Lantmännen 
Examensarbetet presenterar en undersökning av Agroetanols möjligheter att cross hedga sin 
etanolproduktion. Med utgångspunkt i Agroetanols situation och den simulering vi gjort ser vi att det 
för närvarande är svårt att skapa en tillförlitlig hedge för etanol, givet de förutsättningar som gäller 
avseende fundamentala samband, utbud av instrument och omsättning på marknadsplatser.  

Prisrörelsen i den etanol Agroetanol producerar har väldigt svaga samband med prisrörelsen i 
råvaran spannmål. Etanolproduktionen är fortfarande en väldigt liten del av användningsområdet för 
spannmål och att etanolpriset sjunker pressar således inte spannmålspriset över huvudtaget. 
Spannmålsproducenterna kan istället sälja sin spannmålsproduktion till producenter av foder eller 
matvaror.  

Vidare kan vi konstatera att omsättningsvolymerna för etanolkontrakt på CBoT ökar, men att det i 
dagsläget inte är ett användbart instrument för att prissäkra sin etanol. Priset är betydligt mer 
volatilt samtidigt som det påverkas av regionala politiska åtgärder, det vill säga subventioner och 
andra incitament från den amerikanska staten. Denna påverkan slår dock inte igenom på det 
europeiska etanolpriset eftersom USA endast producerar för inhemskt bruk.  

Det har dock visat sig att en viss hedgeeffekt historiskt kunnat uppnås på etanol genom att använda 
sockerkontrakt. Socker har ett fundamentalt samband med etanol då världens största 
etanolexportör, Brasilien, använder socker som råvara. Omsättningsvolymen i sockerfutures är stor 
och det handlas med kontrakt i hela terminsstrukturen. Sockerfutures fungerar dock främst när 
kontraktshorisonten är längre, då relevanta korrelationer blir markant sämre när horisonten blir 
kortare.  

Väljer Lantmännen att implementera den typ av statisk strip hedge som vi simulerat, där syftet är att 
fastställa ett täckningsbidrag mellan inköpspris och försäljningspris, är det viktigt att vara medveten 
om att det krävs en mycket god korrelation mellan kontrakten för att det täckningsbidrag som på 
förhand har fastställs verkligen ska realiseras. Däremot fungerar den hedgemodell vi föreslagit i rätt 
riktning. Hedgemodellen kompenserar för prisrörelser samt att minskar de simulerade positionernas 
risk. Å andra sidan riskerar likviditetsrisken avseende kassaflöde för den simulerade typen av hedge 
att bli stor. Margin depositioner binder mycket kapital. Detta examensarbete beaktar dock inte 
Lantmännens likviditet och har därför svårt att sätta detta i ett sammanhang. Att depositionen kan 
bli stor är dock en viktig faktor att ta hänsyn till vid fattande av hedgingbeslut. Sammantaget är det 
svårt att ge en entydig rekommendation då det finns ett antal faktorer som vi inte kunnat utreda 
fullt ut. Att den föreslagna hedgemetodiken resulterar i en minskad risk är dock klarlagt.   

Vidare kan vi konstatera att den metodik för cross hedging som vi utrett i denna rapport bör kunna 
implementeras i flera av Lantmännens affärsområden. Den utredning av olika instrument och 
fastställande av hedge ratio som använts kan stå som modell för liknande framtida utredningar.  
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8.2 Implementering av hedge 
Att låta varje bolag och affärsområde hantera sin egen tradingaktivitet, det vill säga Front Office, 
bedömer vi vara resultat av en etablerad organisationsmodell med olika bolag och affärsområden 
som är motvilliga till centralisering.  Vi ser dock en möjlighet att minska de operationella riskerna i 
verksamheten med en centraliserad tradingavdelning. Lyckas ledningen inte överbygga det 
organisatoriska motståndet bör Lantmännen uppmuntra till informationsutbyte och samordning 
mellan de personer som bär störst ansvar för handel. På olika platser i koncernen finns säkerligen en 
stor kunskap om de olika marknaderna. Kunskapens och kompetensens spridning i organisationen 
borde underlättas genom gemensamma kontaktytor. Om Lantmännen har för avsikt att öka sin 
hedgingaktivitet kommer dessa handlare att få ett större ansvar och därför är det viktigt att dessa 
medarbetare har ett bra informationsstöd så de får rätt förutsättningar att ta riktiga beslut. 

8.3 Riskmätning hos Lantmännen 
Vår genomgång av teorin har identifierat olika riskmått och jämfört dessa med den kombination av 
Mark to Market värdering av positioner och stresstest som Lantmännen använder idag för att 
utvärdera sitt risktagande. Möjligheten att balansera risken i en position genom att kombinera flera 
instrument och konstatera att den totala risken blir mindre är en egenskap som återfinns hos Value 
at Risk (VaR) och Expected Shortfall (ES). Analysen visar att ES är ett kraftfullt alternativ till VaR, med 
många fördelar. Bland annat enkelheten i beräkningen av ett icke parametriskt ES, där medelvärdet 
över de sämsta historiska utfallen utgör riskmåttet, talar för en implementering. Vi föreslår därför 
att ES är det nya riskmått som Lantmännen framöver bör försöka implementera vid införandet av 
det nya affärssystemet. Även om en övergång till ES inte omedelbart kommer att ske är det klokt att 
förvissa sig om att det nya affärssystemet, åtminstone i framtiden, kommer att kunna konfigureras 
för riskmätning med hjälp av ES. 
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Bilaga 1: Kontraktsspecifikation NYBOT Sugar no11 
Quantity/Price 
Price Units     USD cents / lb 
Quantity Units   lb 
Price Increment   0,01 
Min Lot Increment   1 
Granularity     monthly 
             

Dates & Terms   
Contract Description   Contract calls for physical delivery of cane sugar, stowed in bulk, FOB 

from any twenty‐eight* foreign countries of origin as well as the United 
States. 

Contract Months   March, May, July, October 
Last Trading Day   Last business day of the month preceding the delivery month 
Contract Size     112,000 pounds 
Contract Symbol   SB 
Trading Hours   Electronic trading hours: 1:30 a.m. ‐ 3:15 p.m. ET. Floor trading hours: 

8:10 a.m. to 12:30 p.m.; pre‐open commences at 8:00 a.m.; closing 
period commences at 11:58 a.m. 

Minimum Price Movement   1/100 cent/lb., equivalent to $11.20 per contract. 
Daily Price Limit   None 
First Notice Day   First business day after last trading day. 
Last Notice Day   First business day after last trading day. 
Grade/Standards/Quality   Raw centrifugal cane sugar based on 96 degrees average polarization. 
Deliverable Growths   Growths of Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, 

Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, 
French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, 
Mauritius, Mexico, Mozambique,Nicaragua, Peru, Republic of the 
Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United 
States, and Zimbabwe. 

Delivery Points   A port in the country of origin or in the case of landlocked countries, at 
a berth or anchorage in the customary port of export. 
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Bilaga 2: Bevis för variansminimerande hedge ratio 
Anta att vi avser sälja NA enheter av en tillgång vid tidpunkt t2. Samtidigt hedgar vi denna position 
genom att gå kort i future kontrakt på NF enheter mot tidpunkt t1. Hedge ration (h)uttrycks: 

 

Avkastningen som realiseras genom våra positioner betecknas Y och uttrycks på följande vis: 

 

 

Spotpriserna i tidpunkten t representeras av S och futurepriset av F där följande samband gäller: 

 

Eftersom S1 och NA är kända vid tidpunkt t1 minimeras variansen i Y genom att minimera variansen i

FhS Δ−Δ . Variansen i detta uttryck betecknas: 

 

Deriverar vi detta avtryck med avseende på hedge ratio ger det oss följande uttryck: 

 

Derivatan sätts till noll och vi erhåller uttrycket för den variansminimerande hedge ration: 
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Bilaga 3: Omsättningsvolym CBoT Etanol 
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Bilaga 4: Simuleringens källkod 
På följande sidor kan källkoden till simuleringen studeras. 
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% ------------------------------------
%  <<<<< Initierar konstanter >>>>>
% ------------------------------------
 
% --- Parametrar ---
startYear = 2002; % Startår för indataserier
 
wheatForEthanol = 2.6923; % Antal kg vete per liter etanol
maxWheatYear = 185500000; %(kg) Maximal mängd vete som kan omvandlas till etanol per 
år
hedgeFreq = 52; % 52 = årligen, 26 = halvårsvis, 13 = kvartalsvis, 
                % 4 = månadsvis (baserat på 13 månader/år), 1 = veckovis
buyBehavior = 3; % 1: Min rikspolicy 2:Max riskpolicy 3:Linjär  4:Min linjär
                 % 5: Max linjär     6: Min konvex    7:Max konkav
conf_lev = 0.05; % Konfidensnivå för ES
 
 
% Måste finnas tillgängliga på arbetsytan innan körning av simuleringen
ethanol_spot_start = []; % Etanol spotpris för regressionsberäkning tidigare än 
simuleringsperioden
ethanol_spot = []; % Etanol spotpris för simuleringsperioden
wheat_spot = [];   % Vete spotpris
% --- Följande data måste definieras som 'global'
global com1_future;  % Råvara 1 att hedga mot, futurepriser för tillgängligt antal 
pos
com1_spot_start = []; % Råvara 1 spotpris för regressionsberäkning tidigare än 
simuleringsperioden
com1_future = [];
com1_factor = 1.27;    % kg socker / liter etanol     
global com1_pos;     % Råvara 1 terminsstruktur
com1_pos = [9 17 26 39; 1 0 0 0]; % (2 1) måste alltid vara lika med 1, resten av 
andra raden lika med 0.
global com2_future;  % Råvara 2 att hedga mot, futurepriser för tillgängligt antal 
pos
com2_spot_start = []; % Råvara 2 spotpris för regressionsberäkning tidigare än 
simuleringsperioden
com2_future = [];
com2_factor = 1;       % kg com2 / l etanol
global com2_pos;     % Råvara 2 terminsstruktur
com2_pos = [9 17 26 39; 1 0 0 0];
 
% Lantmännens finanspolicy
global staircase;
staircase = zeros(52,7);
 
% Ritar upp inköpstrappan grafiskt
%stairs(staircase, 'DisplayName', 'staircase', 'YDataSource','staircase'); figure
(gcf)
 
sprintf('Initiering klar')
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% ------------------------------------
%  <<<<< Simulering etanolhedge >>>>>
% ------------------------------------
 
nrDataWeeks = length(com1_future);
 
% Lagring av hedgeförlopp
% Struktureras i en 3-dimisionell matris enligt följande:
% (inköpsvecka, hedgevecka, lagringsplatser 5 st)
% Lagringsplats 1: Volym vete
% Lagringsplats 2: Pos com1
% Lagringsplats 3: Pos com2
% Lagringsplats 4: Futurepris com1
% Lagringsplats 5: Futurepris com2
% Lagringsplats 6: Antal kontrakt com1
% Lagringsplats 7: Antal kontrakt com2
% Lagringsplats 8: Hedgeratio com1
% Lagringsplats 9: Hedgeratio com2
global buyHistory;
buyHistory = zeros(nrDataWeeks, nrDataWeeks, 9);
 
% Konstruktion av spotprisserier att basera regeressionsanalysen på
ethanol_spot_all = [ethanol_spot_start; ethanol_spot];
com1_spot_all = [com1_spot_start; com1_future(:,1)];
com2_spot_all = [com2_spot_start; com2_future(:,1)];
start_length = length(ethanol_spot_start);
 
% Initiering av vecko- & årsnumrering
time = initTimeNr(startYear, 1, length(com1_future));
 
% Stega genom alla tidsperioder för att bestämma vetevolymer att köpa in
stepThrough(time, maxWheatYear, hedgeFreq, buyBehavior, ...
            ethanol_spot_all, com1_spot_all, com2_spot_all, start_length);
 
% Lagrar futurepris vid inköp samt hedgeration
hedge(time, wheatForEthanol, com1_factor, com2_factor);
 
% Försäljning av etanol
temp = (buyHistory(:,:,4) - repmat(com1_future(:,1)',nrDataWeeks,1)) .* buyHistory
(:,:,6);
com1_hedge = sum(temp,2);
 
temp = (buyHistory(:,:,5) - repmat(com2_future(:,1)',nrDataWeeks,1)) .* buyHistory
(:,:,7);
com2_hedge = sum(temp,2);
 
temp = repmat(ethanol_spot',nrDataWeeks,1) * (1/wheatForEthanol) .* buyHistory(:,:,
1);
ethanol = sum(temp,2);
 
wheat_temp = repmat(wheat_spot,1,nrDataWeeks) .* buyHistory(:,:,1);
wheat = sum(wheat_temp,2);
 
margin_hedge = com1_hedge + com2_hedge + ethanol - wheat;
margin = ethanol - wheat;
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% Avkastning
avkastning = mean(margin(margin~=0))
avkastning_hedge = mean(margin_hedge(margin_hedge~=0))
avkastning_diff = avkastning_hedge - avkastning
 
 
% Beräkning av ES
[Var_low, VaR_up, ES] = calc_ES(margin,conf_lev);
ES
[Var_low, VaR_up, ES_hedge] = calc_ES(margin_hedge,conf_lev);
ES_hedge
ES_diff = ES_hedge-ES
 
output = [avkastning ES; avkastning_hedge ES_hedge; avkastning_diff ES_diff];
clear avkastning*;
clear ES ES_hedge ES_diff; clear Var_low; clear VaR_up;
 
% Utfall vid perfekt hedge
perfectHedge = repmat(ethanol_spot(:,1),1,nrDataWeeks) .* (buyHistory(:,:,1) / 
wheatForEthanol);
perfectHedge = perfectHedge - wheat_temp;
perfectHedge = sum(perfectHedge, 2);
perfectHedge = perfectHedge(perfectHedge~=0);
 
% Visar graf över avkastningarna
testkorning;
 
% Hedgeeffektivitet
%hedgeeffektivitet;
 
% Rensar bort data som inte behövs sparas efter körning
clear ethanol_spot_all com1_spot_all com2_spot_all start_length;
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% ---------------------------------------
%  <<<<<  Stegar genom alla veckor >>>>>
% ---------------------------------------
 
% Stegar genom alla veckor
function stepThrough(time, maxWheatYear, hedgeFreq, buyBehavior, ...
                     ethanol_spot_all, com1_spot_all, com2_spot_all, start_length)
                            
    global buyHistory;
    
    % Maximal täckning av vete per produktionsperiod
    maxFillRate = hedgeFreq / 52 * maxWheatYear;
    
    wheatSum = 0; % Cummulative sum for all grain bought the current year
    fillRatePointer = 52 + 1; % Pekar på aktuell hedgeperiod
    
    % Stegar genom alla veckor i datamaterialet och simulerar inköp samt
    % hedging för det efterföljande årets produktion.
    nrDataWeeks = length(time);
    for i=1:(nrDataWeeks-52)
        
        % Flyttar fram pekaren vid årsskifte
        if i>1 && time(i-1,1)~=time(i,1)
            fillRatePointer = (floor(i/52)+1)*52+1;
            wheatSum = 0;
        end
                                                
        % Bestämmer hur stor volym vete som ska köpas in den aktuella veckan
        week = time(i,2);
        [volumeBuy, wheatSum] = volumeWheat(week, wheatSum, maxWheatYear, 
buyBehavior);
        
        % Bestämmer tidpunkter att hedga mot
        while volumeBuy > 0 %
            spaceLeft = maxFillRate - sum(buyHistory(:,fillRatePointer,1));
            
            % Beräknar hedgeratio
            [buyHistory(i, fillRatePointer, 8), buyHistory(i, fillRatePointer, 8)] = 
...
                calcHedgeRatio(i, fillRatePointer, ...
                               ethanol_spot_all, com1_spot_all, com2_spot_all, 
start_length);
            
            if  spaceLeft >= volumeBuy % Tillräckligt utrymme i det aktuella facket
                buyHistory(i,fillRatePointer,1) = volumeBuy;
                volumeBuy = 0;
            else
                buyHistory(i,fillRatePointer,1) = spaceLeft;    
                if fillRatePointer + hedgeFreq <= nrDataWeeks
                    fillRatePointer = fillRatePointer + hedgeFreq;
                end
                volumeBuy = volumeBuy - spaceLeft;
            end
 
        end
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    end    
 
end
 
 
% Beräkning av hedgeratio (Baseras endast på com1 men kan enkelt utökas
% till att även omfatta com2)
function [hedgeRatio1, hedgeRatio2] = calcHedgeRatio(buyWeek, hedgeWeek, ...
                                                     ethanol_spot_all, com1_spot_all, 
com2_spot_all, start_length)
 
    % Baserar aldrig regressionen på mindre än ett förutbestämt antal
    % veckor
    minRatioWeeks = 26;
    if (hedgeWeek-buyWeek) < minRatioWeeks
        hedgeWeek = buyWeek + minRatioWeeks;
    end
    
    if hedgeWeek-buyWeek > buyWeek + start_length
        reg_start = -start_length;
    else
        reg_start = 2 * buyWeek - hedgeWeek;
    end
    
    % Justera för att några positioner befinner sig före noll
    start = reg_start + start_length + 1;
    stop = hedgeWeek + start_length;
    
    % Genomför regressionsanalysen
    
    hedgeRatio1 = 1.2; %2.2729;
    %b = regress(ethanol_spot_all(start:stop), [ones(length(com1_spot_all(start:
stop)),1) com1_spot_all(start:stop)* 1.27]);
    %hedgeRatio1 = b(2,1);
    % hedgeRatio1 = regress(ethanol_spot_all(start:stop), com1_spot_all(start:stop)* 
1.27);
    hedgeRatio2 = hedgeRatio1;
    
end
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% Initierar veckonumreringen
function [time] = initTimeNr(startYear, startWeek, nrWeeks)
    
    year = startYear;
    week = startWeek;
    time = zeros(nrWeeks,1);
    i = 1;
    while i<=nrWeeks
        time(i,1) = year;
        time(i,2) = week;
        if week == 52
            week = 1;
            year = year + 1;
        else
            week = week + 1;
        end
        i = i + 1;
    end
    
end
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% Beräknar pos utifrån önskad vecka att hedga sig mot
function [pos] = circPos(posList, weekNr, weekHedge)
    
    if weekNr == 0
        pos = 0;
    else
        % Högsta pos
        greatestPos = posList(1,length(posList));
 
        % Roterar positioner så att det matchar aktuell vecka
        if weekNr <= posList(1,length(posList))
            while weekNr>posList(1,1)
                posList = circshift(posList,[0,-1]);
            end
        end
        %posList
 
        % Roterar fram till årsskiftet
        startYrNr = posList(2,1);
        yrNr = startYrNr;
        pos = 1;
 
        if weekNr <= greatestPos
           while yrNr == startYrNr
 
                posList = circshift(posList,[0,-1]);
                yrNr = yrNr + posList(2,1);
                pos = pos + 1;
           end
        end   
 
        %posList
        %pos
 
        % Roterar fram till hedge-veckan
        posStart = pos;
        while (weekHedge > posList(1,1)) && not(pos>=posStart+length(posList)) 
            posList = circshift(posList,[0,-1]);
            pos = pos + 1;
        end
    
    end
     
end
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% ----------------------------
%  <<<<< Volymberäkning >>>>>
% ----------------------------
 
function [volumeBuy, wheatSum] = volumeWheat(week, wheatSum, maxWheatYear, 
buyBehavior)
    
    global staircase;
 
    % Olika funktioner beroende på önskat beteende
   
    ratio = staircase(week, buyBehavior)/100;
    
    volume = ratio * maxWheatYear;
    
    volumeBuy = volume - wheatSum;
    wheatSum = volume;
 
end
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% Computes the VaR_low, VaR_up and the ES for a given matrix data
function [VaR_low,VaR_up,ES]=calc_ES(data,conf_lev)
 
% Rensar bort nollvärden
data_clear = data(data~=0);
 
[rows,cols]=size(data_clear);
sorted_data = sort(data_clear);
 
lower_lim = conf_lev*rows;
lower_int = floor(lower_lim);
 
ES = sorted_data(1:lower_int)/rows;
ES = sum(ES);
% Calc two types of VaR
if mod(lower_lim,1)==0
    VaR_low = sorted_data(lower_int);
    VaR_up  = sorted_data(lower_int + 1);
else
    VaR_low = sorted_data(lower_int + 1);
    VaR_up  = VaR_low;
    ES = ES + sorted_data(lower_int+1)*(conf_lev-lower_int/rows);
end
 
ES = ES / conf_lev;
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% Hedgar spannmålsinköp mha. en cross hedge mot två andra råvaror som är
% korrellerade med etanol
function hedge(time, wheatForEthanol, com1_factor, com2_factor)
 
    global buyHistory;                       
    
    % Veckomatriser för futureprisberäkning
    weeks      = repmat(time(:,2) ,1,length(time)) .* (buyHistory(:,:,1)>0);
    weeksHedge = repmat(time(:,2)',length(time),1) .* (buyHistory(:,:,1)>0);
    
    weekLabels = 1:length(time);
    weekNumbers = repmat(weekLabels' ,1,length(time)) .* (buyHistory(:,:,1)>0);
 
    % Positioner
    buyHistory(:,:,2) = arrayfun(@circPos1, weeks, weeksHedge);
    buyHistory(:,:,3) = arrayfun(@circPos2, weeks, weeksHedge);
    
    % Futurepriser
    [buyHistory( :, :,4), buyHistory( :, :,5)] = arrayfun(@getFuturePrice, ...
                                                          weekNumbers, ...
                                                          buyHistory(:,:,2), ...
                                                          buyHistory(:,:,3));
                                                 
 
    % Hedgeratio
    hedgeShare = 2.2729; % Hur stor del av den producerade etanolen som ska hedgas
    com1OfTotal = 1; % Fördelning mellann com1 & com2
    % .* buyHistory(:,:,8)
    buyHistory(:,:,6) = buyHistory(:,:,1)  / wheatForEthanol * com1_factor .* 
buyHistory(:,:,8) * com1OfTotal;
    buyHistory(:,:,7) = buyHistory(:,:,1) / wheatForEthanol * com2_factor * 
hedgeShare * (1 - com1OfTotal);
    
end
 
 
% Futurepris från futurekurva baserat på pos
function [futurePrice1, futurePrice2] = getFuturePrice(week, pos1, pos2)
    
    global com1_future;
    global com2_future;
    
    if pos1 == 0
        futurePrice1 = 0;
        futurePrice2 = 0;
    else
        futurePrice1 = com1_future(week, pos1);
        futurePrice2 = com2_future(week, pos2);
    end
end
 
 
% Beräknar pos flr com1 utifrån önskad vecka att hedga sig mot
function [pos] = circPos1(weekNr, weekHedge)
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    global com1_pos;
    pos = circPos(com1_pos, weekNr, weekHedge);
    
end    
 
 
% Beräknar pos för com2 utifrån önskad vecka att hedga sig mot
function [pos] = circPos2(weekNr, weekHedge)
    
    global com2_pos;
    pos = circPos(com2_pos, weekNr, weekHedge);
    
end  
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%% Testkörning med grafer
clean_margin_hedge = margin_hedge(margin_hedge~=0);
clean_margin = margin(margin~=0);
clean_com1_hedge temp3 = com1_hedge(com1_hedge~=0);
 
plot(clean_margin, 'DisplayName', 'clean_margin', 'YDataSource', 'clean_margin'); 
hold all;
plot(clean_margin_hedge, 'DisplayName', 'clean_margin_hedge', 'YDataSource', 
'clean_margin_hedge');
plot(clean_com1_hedge, 'DisplayName', 'clean_com1_hedge', 'YDataSource', 
'clean_com1_hedge');
plot(ones(length(temp)), 'DisplayName', 'ettor', 'YDataSource', 'ettor');
 
plot(perfectHedge, 'DisplayName', 'perfectHedge', 'YDataSource', 'perfectHedge');
 
%dataOutGraph1 = [clean_margin clean_margin_hedge clean_com1_hedge perfectHedge];
 
hold off;
figure(gcf)
 
figure
plot(wheat_spot, 'DisplayName', 'wheat_spot', 'YDataSource', 'wheat_spot'); hold all;
plot(com1_future(:,1), 'DisplayName', 'com1_future(:,1)', 'YDataSource', 'com1_future
(:,1)');
plot(ethanol_spot, 'DisplayName', 'ethanol_spot', 'YDataSource', 'ethanol_spot');
 
% Förskjuten futurekurva
% futureOneYearAhead = com1_future(:,6); % .* sum(buyHistory(:,:,6),2);
% futureOneYearAhead(53:312,1) = futureOneYearAhead;
% futureOneYearAhead(1:52,1) = 1;
% futureOneYearAhead = futureOneYearAhead(futureOneYearAhead>0);
% plot(futureOneYearAhead);
 
%dataOutGraph2 = [wheat_spot com1_future(:,1) ethanol_spot];
 
clear futureOneYearAhead;
 
hold off;
figure(gcf)
 
clear clean_*;
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%% Fördelningsfunktion
 
margin_hedge_rens = margin_hedge(margin_hedge~=0);
margin_rens = margin(margin~=0);
 
% Antal steg att dela in fördelningen i
detailLevel = 1000;
 
% Beräkning för att få u, dvs. utjämningskonstanten
[f,x,u] = ksdensity(margin_hedge_rens);
 
f = zeros(detailLevel,2);
x = zeros(detailLevel,2);
 
[f(:,1),x(:,1)] = ksdensity(margin_hedge_rens, 'width', u/2, 'function', 'cdf', 
'npoints', detailLevel);
[f(:,2),x(:,2)] = ksdensity(margin_rens,       'width', u/2, 'function', 'cdf', 
'npoints', detailLevel);
 
j(1:2) = 1;
 
ES_data = zeros(length(f),2);
sann_data = zeros(length(f),2);
 
ES_cont(1:2) = 0;
 
for k=1:2
    for i=1:length(f)
    
        if f(i,k)<conf_lev
            j(k) = i;
            if i==1
                ES_data(i,k) = f(i,k) * x(i,k);
            else
                ES_data(i,k) = (f(i,k)-f(i-1,k)) * x(i,k);
            end
        end
    
    
        if i==1
            sann_data(i,k) = f(i,k);
        else
            sann_data(i,k) = f(i,k)-f(i-1,k);
        end
    end
    
    ES_data(j(k)+1,k) = (0.05-f(j(k),k)) * x(j(k)+1,k);
    ES_cont(k) = sum(ES_data(:,k)) / conf_lev;
end
 
ES_cont
plot(x(:,1), sann_data(:,1));
figure
plot(x(:,2), sann_data(:,2));
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figure
[n,xout] = hist(margin_hedge_rens,25);
n = n / sum(n);
bar(xout,n)
figure
[n,xout] = hist(margin_rens,25);
n = n / sum(n);
bar(xout,n)
 
clear sann_data; clear i j k; clear f x u;
clear ES_data ES_cont margin_hedge_rens margin_rens;
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%% Hedgeeffektivitet
 
% Kontrollerar hedgens effektivitet genom lutning
% [ones(length(a_ethanol_spot),1) a_ethanol_spot]
margin_hedge_rens = margin_hedge(margin_hedge~=0);
 
[hedge_eff,bint,r,rint,stats] = regress(margin_hedge_rens, [ones(length
(perfectHedge),1) perfectHedge]);
clear bint; clear r, clear rint;
hedge_eff(1,1)
hedge_eff(2,1)
stats(1)
clear stats hedge_eff;
 
figure
 
scatter(margin_hedge_rens, perfectHedge, 'DisplayName', 'ethanol_spot vs wheat_spot', 
'XDataSource', 'a_socker_rens', 'YDataSource', 'allt_rens');
%scatterhist(margin_hedge_rens, a_ethanol_spot);
figure(gcf)
 
clear margin_hedge_rens;
%clear a_*;
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%% Känslighetsanalys
 
    buyBehavior = 6;
    hedgeFreq = 52;
    startWriteCell = 'O24';
    
    Simulering
 
    ok = xlswrite('Känslighetsanalys.xlsx', output, 'Verkligt datamaterial', 
startWriteCell)
    
    clear startWriteCell;
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