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1 Inledning

1.1 Bakgrund

”Regnigt väder ledde till lägre sommarförsäljning vilket också

påverkade resultatet negativt med ca 15 MSEK.” (Spendrups:

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000, Bit 2001-02-15)

Vädret anses påverka vissa företags resultat, Spendrups är ett exempel bland

många väderberoende företag. Ett ytterligare exempel är företag verksamma

inom jordbrukssektorn. En bransch som är mycket väderberoende är

kraftbranschen eftersom elförsäljning är starkt korrelerad med temperatur. Detta

gäller både uppvärmning av hus vid kallt väder och användning av

luftkonditionering vid varmt väder. Svängningar i ett företags resultat som en

följd av förändringar i vädret kallas väderrisk och är en del av ett företags

affärsrisk.

Samma väder påverkar företag i olika branscher på olika sätt. En varm sommar

kommer att vara lönsam för glassförsäljarna men kan vara ofördelaktigt för

försäljningen av resor till varmare länder. Detta öppnar möjligheter för företag

att minska sin riskexponering genom att ”byta” väderrisk med varandra. Det

finns flera olika sätt att göra detta; ett företag kan t ex gå samman med ett annat

företag som är verksamt i en bransch med motsatt väderrisk. Det finns också

möjligheter för företag att försäkra sig mot ogynnsamt väder.

Försäkringsbolagen har under en lång tid varit verksamma på vädermarknaden

genom att sälja försäkringar som skyddar mot extrema väderfenomen.



2

”Buy the weather you want, don’t rely on Mother nature”
(www.enronweather.com)

Ovanstående citat hänvisar till en ny produkt, nämligen väderderivat, som skall

hjälpa företag att hantera väderrisker. Väderderivat är finansiella kontrakt vars

värde är beroende av en klimatfaktor, såsom temperatur. Den första affären med

väderderivat gjordes 1997 i USA. I september 1999 började den första

standardiserade handeln med kontrakt vars värde beror på temperatur på

Chicago Mercantile Exchange (CME). Sedan starten 1997 har det slutits ungefär

3 000 affärer med väderderivat. 70-80% av de affärer som gjorts har inkluderat

minst ett kraftbolag. (www.enronweather.com) Det är i dagsläget främst

amerikanska kraftbolag som driver utvecklingen av väderderivatmarknaden.

Dessa fungerar som utställare och market-makers.

I dagsläget finns det många aktörer som är intresserade av att etablera handel

med väderderivat. Exempel på dessa är företag som driver handelsplatser för

väderderivat, konsultföretag och utställare av väderderivat. Det har inte varit helt

lätt för branschen att få väderberoende företag som kunder, men intresset börjar

sprida sig utanför kraftbranschen.

När det gäller risker som kommer sig av prisförändringar på standardiserade

varor och värdepapper har olika derivatinstrument länge använts för att ”flytta”

risk mellan olika aktörer. Det innebär inte att de som åtar en risk med hjälp av

derivatinstrument nödvändigtvis är mer riskbenägna. Motparten kan påverkas åt

motsatt håll av en prisförändring och/eller i kraft av sin finansiella styrka vara

bättre lämpad att hantera risken.

Derivatinstrument har tidigare enbart använts för att hantera prisrisker, d v s

risken att den underliggande varans pris förändras på ett ofördelaktigt sätt.
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Enligt ekonomisk teori är priset en funktion av utbud och efterfrågan. Med

väderderivat kan man hantera variationer direkt i utbud och efterfrågan, d v s

skydda sig mot variationer i volym istället för pris. Exempelvis kan ett

kraftbolag skydda sig mot variationer i efterfrågan på el med väderderivat, då

elefterfrågan påverkas av vädret. Alternativt skulle bolaget kunna skydda sig

mot förändringar i elpriset (som är en funktion av utbud och efterfrågan på el)

med hjälp av ett annat finansiellt instrument. Genom användningen av

väderderivat kan företagets resultat göras mindre beroende av vädret och därmed

jämnas ut över tiden.

1.2 Problemdiskussion

I detta avsnitt diskuteras problemområden som kommer att avhandlas i

uppsatsen. Denna problemdiskussion mynnar sedan ut i de specifika

frågeställningar som uppsatsen kommer att behandla.

1.2.1 Väderderivat som ett riskhanteringsinstrument

Målgruppen för väderderivat är företag vars resultat i hög grad är beroende av

vädret (DI, 1999-10-30). Den första affären i Europa gjordes år 2000 och

handeln är ännu inte speciellt utbredd. Det handlar således om ett nytt

riskhanteringsinstrument som idag inte används i någon större utsträckning. Då

användningen av väderderivat är ovanligt bland företag och tillgången till

information om väderderivat är begränsad, kan man undra vad väderderivat

egentligen är och vad det kan användas till.

Det finns ett antal företag som redan använder sig av väderderivat för att säkra

sig mot väderrisker. Det är främst kraftbolag som har varit aktiva på marknaden.

I Sverige har det inte gjorts några kända affärer ännu (Finanstidningen 2000-11-
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24), men marknaden är under utveckling. Det är exempelvis Sveriges

Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) tillsammans med

konsultföretaget Fat Tails som försöker intressera väderberoende företag för att

börja använda sig av väderderivat i riskhanteringen (Finanstidningen 2000-11-

24). Man kan fråga sig vilka möjligheter det finns på marknaden för potentiella

användare. Efterfrågesidan, med andra ord företag som är utsatta för väderrisker,

har för tillfället haft en avvaktande hållning till väderderivat. Exempelvis har

finanschefen på H&M sagt att de inte ens har funderat på att säkra sig mot

vädret, trots att den varma hösten år 2000 minskade efterfrågan på vinterkläder

(Finanstidningen 2000-11-24).

1.2.2 Potentiella användare av väderderivat

Enligt ”utbudssidan” kan väderderivat minska risker och öka värdet på företag i

de flesta branscher, då många företag antingen direkt eller indirekt är

väderberoende. Enligt USA:s Department of Commerce påverkas en betydande

del av landets BNP av vädret och 70% av alla verksamheter har beräknats vara

väderberoende (www.weatherriskadvisory.com). Det synes finnas en stor

potentiell marknad för väderderivat.

Förutom tidigare nämnda kraftbolag är bryggerier, glasstillverkare och -

försäljare, hotell och semesteranläggningar, pubar och restauranger, transport-

och distributionsföretag (www.weatherderivs.com), livsmedel och

kläddetaljister samt jordbruk (www.weatherriskadvisory.com) exempel på

branscher vars resultat kan påverkas av vädret. Jordbruk ses av utställarna som

bransch med stor potential, då de är väderberoende samt har stor tillgång till

historisk information som kan ligga till grund för att värdera väderberoende

risker (www.cme.com). Läkemedelsbranschen är ytterligare ett exempel på

väderberoende branscher. Läkemedelsföretagens resultat kan påverkas av vädret
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då regniga och kalla höstar kan leda till fler förkylningar, vilket ökar efterfrågan

på deras produkter (www.guaranteedweather.com). Försäkringsbolag kan också

tänkas ha nytta av väderderivat då deras resultat påverkas av vädret genom de

väderberoende försäkringar de har sålt (www.wrma.org). Hur väderberoende

företag kan använda sig av väderderivat i riskhanteringen är en fråga man kan

ställa sig.

1.2.3 Potentiella nackdelar och faktorer som kan begränsa användningen

Att använda derivatinstrument är inte gratis. Det kostar att försäkra sig mot

risker, antingen direkt i form av en premie eller indirekt genom att man ger upp

en viss vinstpotential. Det kan ifrågasättas om det är lönsamt att använda

väderderivat, med andra ord om fördelarna är större än kostnaderna. Det finns

väldigt lite information om nackdelar kopplade till väderderivat. Dessa kan

begränsa möjligheterna att använda väderderivat i företagens riskhantering.

1.3 Problemformulering

Följande frågor ska behandlas i uppsatsen:

•  Vad är väderderivat? Hur fungerar marknaden idag och vad finns det för

slags instrument?

•   Hur och varför kan företag använda sig av väderderivat i sin riskhantering?

•  Vad kan det finnas för faktorer som talar emot användningen av

väderderivat?



6

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kritisk granskning av väderderivat

som riskhanteringsinstrument.

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka väderderivat ur ett användarperspektiv, med andra ord

från de väderutsatta företagens perspektiv. Utgångspunkten är att användningen

av väderderivat ska vara lönsamt i väderberoende företag. Värdet av

användningen av väderderivat mäts i kronor, väderberoende företag och deras

lönsamhet sätts i fokus. Vi valde att inte undersöka andra derivatinstrument eller

andra sätt att hantera väderrisker i ett företag, såsom försäkringar.

I undersökningen beskrivs vad väderderivat är och vilka faktorer som talar för

respektive emot användningen av väderderivat i riskhanteringssyfte. Nyttan av

väderderivat ur investerarnas perspektiv (ex. för att sprida risken i en portfölj

med hjälp av väderderivat) kommer således inte att diskuteras och inte heller

fördelarna för utställare av instrumenten. Meningen är att lyfta fram ett antal

positiva och negativa faktorer för potentiella användare som är sammankopplade

med väderderivat. Ambitionen är att ge en balanserad bild av väderderivat, inte

en heltäckande bild.

I undersökningen diskuteras möjliga konsekvenser, både positiva och negativa,

av användningen av väderderivat i hedgingssyfte. Användning av väderderivat

för spekulation eller möjligheter till arbitrage kommer inte att diskuteras.
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1.6 Disposition

I nästa kapitel redogör vi för vår tillvägagångssätt i undersökningen. I kapitel tre

diskuteras den grundläggande finansiella teorin om risk, avkastning och värde,

för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet. I kapitel fyra beskrivs olika

derivatinstrument i allmänhet och väderderivat i synnerhet. Där visas också hur

dessa instrument fungerar. Kapitel fem beskriver hur väderderivat kan användas

i riskhanteringen och vilken nytta företag kan ha av väderderivat. I kapitel sex

tas olika problem kopplade till väderderivatinstrumenten upp. I kapitel sju

sammanfattas och diskuteras den verkliga nyttan med att använda väderderivat

som riskhanteringsinstrument.
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2 Metod

I detta avsnitt redogörs för tillvägagångssättet i undersökningen.

2.1 Tillvägagångssätt

Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är finansiell teori om värde,

avkastning och risk. Denna teori ligger till grund när vi utvärderar väderderivat

som ett riskhanteringsinstrument. Vad gäller användandet av väderderivat finns

det inte några vedertagna modeller att utgå ifrån. Vi anser dock att många

modeller som avser finansiella derivatinstrument kan användas. Utvärderingen

av huruvida väderderivat är bra eller inte sker på basis av lönsamhet. För

utvärderingen av väderderivat som ett riskhanteringsinstrument tar vi med andra

ord endast hänsyn till om det är ett kostnadseffektivt sätt för företag att hantera

väderrisker.

Vårt syfte är inte att dra generella slutsatser om hur väderrisker ska hanteras.

Däremot anser vi att det är viktigt att kunna visa exempel på hur dessa risker kan

hanteras i företag. För att ge en bra uppfattning om väderderivat som ett

riskhanteringsinstrument har exemplifieringen en viktig roll att spela i vår

framställning.

För att sätta oss in i ämnet började vi med att söka information om väderderivat

på Internet med olika sökmotorer, såsom Altavista.  De sökord vi använde oss

av, var ex. ”weather derivatives”, ”väderderivat”, ”väderhedging” osv. Vi sökte

också artiklar om riskhantering och väderderivat i olika artikeldatabaser,

exempelvis Affärsdata och EBSCO. Den övervägande delen av materialet som

vi använt oss av härhör från olika hemsidor. Då det inte finns så mycket skrivet
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om väderderivat, skedde inget egentligt urval av artiklar utan vi gick igenom i

princip all information som vi hittade om ämnet. Vi sökte mer material om

väderderivat under nästan hela uppsatsperioden. Under de sista veckorna märkte

vi att även om man lyckades hitta nya artiklar om ämnet fanns det inte längre

någon ny information i dessa. Då slutade vi leta vidare eftersom vi kände att vi

hade gått igenom all relevant fakta om ämnet. Litteratursökning genomfördes i

bibliotekskataloger Libris och Horizon, gällande litteratur inom finansiering.

Ytterligare information samlades in med hjälp av en intervju. Genom

tidningsartiklar och hemsidor på Internet fick vi reda på att SMHI är bland de få

företag i Sverige där det finns personer med kunskaper om företagens

väderberoende och väderderivat.  För att få insikt i hur företag påverkas av väder

genomförde vi en intervju med Krister Hammar, marknadschef på SMHI

Handel. Intervjun avhandlade framförallt mätning av väderkänslighet inom

företag, något som SMHI Handel har gjort i ett flertal år. Tanken var att vi

skulle välja ut och intervjua ytterligare personer efter Krister Hammar, men då

intervjun med honom ledde till att vi ändrade uppsatsens fokus, ansåg vi att

ytterligare intervjuer inte skulle behövas. Innan intervjun trodde vi att mätningen

av företags väderkänslighet skulle komma att bli det mest centrala

problemområdet för användandet av väderderivat. Det visade sig dock finnas

andra områden som var mer centrala. Inom dessa områden hade vi tillgång till

skriftlig material som vi kunde använda oss av.

Då våra kunskaper inom området var begränsade när vi genomförde intervjun,

ansåg vi det vara bättre med en mer flexibel frågeguide istället för strikt

formulerade frågor. Vi ansåg att vi inte hade tillräckligt mycket kunskaper om

ämnet för att kunna veta på förhand exakt vilka frågor vi skulle ställa. Under

intervjun hade den intervjuade möjligheter att fritt utveckla egna resonemang

och intervjun var inte begränsad till de frågorna vi tog upp.
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Intervjun genomfördes via telefon. Vi använde oss av bandspelare i syfte att

spela in intervjun för att få med allt som intervjupersonen sade och inte gå miste

om viktig information. Intervjufrågorna var av allmän karaktär, därför anser vi

att användningen av bandspelare troligen inte har påverkat intervjusvaren.

2.2 Metodkritik

Då det för tillfället är ”utbudssidan” som är mer framträdande på marknaden är

det svårt att få fram objektiv information om väderderivat. I princip all

information ger en positiv bild av väderderivat. De flesta experter i ämnet har

någon koppling till utbudssidan, de medverkar i företag som säljer antingen

väderderivat eller produkter vars efterfrågan påverkas av derivatefterfrågan.

Exempel på experter är konsulter som arbetar med värdering av väderderivat

eller meteorologer vars prognoser ligger till grund för denna. Då det ligger i

deras intresse att efterfrågan på väderderivat ökar, är det möjligt att de inte är

tillräckligt kritiska mot instrumentet. Även om vi har haft ett kritiskt

förhållningssätt till materialet vi fått fram, är det möjligt att informationen är

rentav felaktig och kan ha påverkat vårt resultat.

I analysfasen kan ett problem vara det som Svenning (1997) benämner

”kronvittnessyndromet”, alltså att den egna analysen bortfaller helt då de

intervjuade utses till ”kronvittnen” från verkligheten. De intervjusvar vi fick,

innefattar både fakta och intervjupersonens uppfattningar och åsikter. De svar vi

har fått av Hammar har i stor mån överensstämt med den information vi fått från

skriftliga källor. Hammars svar har egentligen bara legat till grund för den del av

uppsatsen som behandlar företagens väderberoende (6.1). Inom detta område har

vi inte hittat någon annan källa för att få svar på våra frågor.
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3 Risk, avkastning och värde

I detta avsnitt beskrivs den finansiella teorin om sambandet mellan risk,

avkastning och värde. Användning av derivat är i grund och botten en

riskhanteringsfråga. Därav är dessa teorier är en viktig bakgrund för resten av

uppsatsen.

3.1 Risk – en definition

Risk kan definieras som osäkerhet om framtiden. Osäkerhet i sin tur betyder att

det finns flera möjliga utfall. Ju fler möjliga utfall och ju större spridning mellan

dessa, desto högre risk1. (Brealey & Myers, 1996)

Risk behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Risk innebär både

möjligheter till vinst och förlust, risktagande är ofta en förutsättning för att ett

företag skall kunna bli lönsamt. Det centrala är inte risk (osäkerhet) i sig, utan de

olika möjliga utfall som ryms inom risken. Osäkerheten behöver inte vara total,

det handlar ofta om osäkerhet inom ett visst intervall.

Risker kan upplevas olika, d v s två olika aktörer som står inför exakt samma

situation kan ha olika inställning till situationen. Hur aktörerna upplever risken i

en given situation kan bero på deras förutsättningar att hantera risken med hjälp

av kunskaper och resurser. En aktörs riskaversion kan också bero på rent

psykologiska faktorer. (Brealey & Myers, 1996)

                                                          
1 Risk kan mätas genom att räkna fram standardavvikelse, som uttrycker spridningen bland möjliga utfall med
hänsyn tagen till deras sannolikheter
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3.2 Affärsrisk och finansiell risk

Ett företags totala risk kan delas in i affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisk

består av risker kopplade till företagets verksamhet och finansiell risk innefattar

risker beträffande lånefinansieringen av företaget. I ett företag utan skulder är

affärsrisk och totalrisk identiska. Ju mer företaget förlitar sig på

lånefinansiering, desto större är den totala risken förutsatt att affärsrisken

samtidigt är oförändrad. En och samma totalrisk kan erhållas genom olika

kombinationer av affärsrisk och finansiell risk.

3.3 Diversifiering och risk

Ett företags aktiekapital ägs av många enskilda placerare och institutioner, vilket

innebär att företagets finansiella och reala risker sprids. De enskilda investerarna

kan sprida sina risker genom att bilda en portfölj av flera aktier. (Hansson &

Högfeldt, 1988) Enligt portföljteorin kan en investerare genom diversifiering

minska risken i sin portfölj. Då aktiekurserna inte rör sig exakt likadant (med

andra ord är de inte perfekt korrelerade), kan risken minskas genom att inneha

flera aktier. (Brealey & Myers, 1996)

Enligt portföljteorin finns det ingen anledning för företag att diversifiera. Detta

beror på att det är lättare för investeraren att inneha aktier från flera olika

branscher än för företaget att utvidga verksamheten till nya områden. (Brealey &

Myers, 1996) Detta gäller dock främst börsnoterade bolag, i andra företag är

möjligheterna att diversifiera enligt portföljteorin mer begränsade och

diversifiering behöver ske internt i företaget. En företagsägare kan minska sin

utsatthet för olika risker genom att exempelvis bredda verksamheten till nya

områden som inte är utsatta för samma risker som den existerande
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verksamheten. Genom att göra detta kommer intäkterna från de olika delarna av

verksamheten att variera på ett sådant sätt att de sammantagna

intäktsvariationerna blir lägre. Detta kan jämföras med hur diversifiering av en

aktieportfölj sänker risken.

3.4 Risk och avkastningskrav

Investerare föredrar investeringar med liten standardavvikelse (risk) framför

investeringar med stor standardavvikelse. De föredrar också hög avkastning

framför låg avkastning. (Brealey & Myers, 1996) Investerare kräver en högre

avkastning på investeringar med högre risk (Hull, 1997). Två investeringar som

har lika hög risk ska ge samma förväntade avkastning.

Avkastningskravet från aktieägarna är beroende av den riskfria räntan och

riskpremien (Briys et al, 1998). Detta grundar sig på att en investering har två

dimensioner, tid och risk, som investeraren ska få kompensation för. Den

riskfria räntan kompenserar investeraren för tiden och riskpremien

(avkastningen utöver den riskfria räntan) för den risken som investeraren tar.

(Hansson & Högfeldt, 1988)

Riskpremien beror på företagets affärsrisk och finansiella risk, d v s företagets

totala risk (Briys et al, 1998). Ett företag kan inte påverka den riskfria räntan

vilket gör att det enda sättet att påverka avkastningskravet är genom att påverka

riskpremien. Eftersom riskpremien beror på företagets risknivå, är det möjligt att

sänka företagets riskpremie genom att minska företagets totalrisk. En sänkt

riskpremie innebär att avkastningskravet sjunker, vilket leder till att företagets

värde ökar (allt annat lika).
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3.5 Riskhantering

Företag måste utsätta sig för vissa risker för att uppnå lönsamhet. Frågan är vilka

risker som är meningsfulla för företag att utsätta sig för och vilka risker företag

bör undvika. Ett företag kan hantera risker genom att t ex ha en hög soliditet.

Detta gör företaget mindre känsligt för dåliga resultat, i alla fall på kort sikt. Ett

sätt för företag att minska den företagsspecifika risken är, som tidigare nämnts,

att utöka verksamheten till en annan bransch som inte samvarierar med den

tidigare verksamheten. Härigenom kan resultaten bli jämnare över åren.

Något förenklat kan man tänka sig att om det förväntade värdet av möjliga

utfall2 är positivt, ska det rationella företaget ta på sig risken istället för att

försöka undvika den. Det förväntade värdet är beroende av storleken på möjlig

vinst och förlust samt sannolikheten för att utfallet ska bli vinst eller förlust. I en

situation där sannolikheten för vinst eller förlust är lika stora, måste den möjliga

vinsten vara större än den möjliga förlusten för att ge ett positivt förväntat värde.

Om däremot sannolikheten för förlust är 20% och sannolikheten för vinst är

80% räcker det med att möjlig vinst är större än en fjärdedel av möjlig förlust

för att situationen skall ha ett positivt förväntat värde. Som exempel kan man

tänka sig en situation där man antingen kan vinna 50 kr eller förlora 150 kr. Om

sannolikheten för vinst och förlust är lika stora är det förväntade värdet negativt

(0,5x50+0,5x(-150)=-50). Om däremot sannolikheten för förlust 20% och

sannolikheten för vinst är 80% är det förväntade värdet positivt (0,8x50+0,2x(-

150)=10) och risken värd att ta (om hänsyn tas bara till det förväntade värdet).

                                                          

2Förväntat värde = Summan av de möjliga utfallen gånger dessas sannolikheter
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Det är inte enbart det förväntade värdet av utfallet som är avgörande för om ett

företag ska välja att utsätta sig för en risk eller inte. Även om en riskabel

situation har ett positivt förväntat värde, kan det ofta vara rationellt att inte ta på

sig risken om den har ett värsta utfall som leder till konsekvenser som företaget

inte klarar av att hantera. Det är samma mekanism som gör att försäkringsbolag

kan ta mer betalt för att ta på sig en risk än vad det förväntade värdet av utfallet

är.

Antag att en fabrik är värd 10 miljoner och risken för att den ska brinna ner är

1%. Förväntat negativt värde på brandrisken är då 100 tkr. Men om ägarna inte

klarar av att bygga upp fabriken om den skulle brinna ner är en brandförsäkring

värd betydligt mer för företaget. Då är de beredda att betala mer än 100 tkr för

försäkringen. Försäkringsbolagens möjligheter att bära risken är i grund och

botten beroende av deras storlek. Närmare bestämt, ju större företag (finansiellt)

desto mindre farligt är det att utsätta sig för en given risk.

Om en risk har möjliga konsekvenser som inte är hanterbara är det meningsfullt

för företaget att betala för att bli av med risken. Den kan då flyttas till en aktör

som kan hantera risken bättre (ex. försäkringsbolag). Det kan också finnas

aktörer på marknaden som inte kan hantera risken bättre än företaget, men som

ändå är villiga att ta på sig risken av rent spekulativa anledningar (vilket i och

för sig inte kan ses som rationellt beteende).

Hedging är ett sätt att minska utsattheten för risker genom att låsa fast framtida

priser, kurser etc. för att härigenom slippa kurssvängningar, prisförändringar och

oro. Med andra ord handlar hedging om att göra utfallet mer säkert, vilket

minskar risken. Derivatinstrument är finansiella instrument som företag kan

använda sig av i hedgingssyfte. Dessa kommer att beskrivas i följande avsnitt.
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4 Derivatinstrument

I detta kapitel beskrivs derivatinstrument i allmänhet och väderderivat i

synnerhet. I kapitlet behandlas olika typer av derivatinstrument och hur dessa

instrument fungerar, både allmänt och som väderderivat. De instrumenten som

kommer att beskrivas är terminer, köp- och säljoptioner, optioner på terminer,

swappar samt collars.

4.1 Derivat och väderderivat

Derivat är ett samlingsnamn för finansiella instrument som avser en rättighet

och/eller skyldighet kopplat till någon underliggande faktor. Värdet på

derivatinstrument är beroende av värdet på den underliggande variabeln. (Hull,

1997) Derivatinstrument kan skapas på basis av det mesta, från värdepapper till

livsmedel eller väder (DI, 2000-12-07).

Derivatinstrument kan delas upp i standardiserade produkter som handlas via en

börs och skräddarsydda produkter som handlas mellan finansiella institut och

deras företagskunder på en sk. OTC (over-the-counter) –marknad. Den

standardiserade handeln är begränsad till de produkter som clearingcentralen

erbjuder. På OTC-marknaden är möjligheterna att skapa produkter anpassade till

kundens behov i princip obegränsade.

Priser på standardiserade derivatprodukter fastställs av utbud och efterfrågan på

marknaden (Hull, 1997). Avtalen är standardiserade för att underlätta handel

vilket ger förutsättningar för bra likviditet på marknaden (Briys et al, 1998). En

likvid marknad är en marknad där det finns tillräckligt mycket handel för att

priserna ska spegla värdet på de produkter som handlas (Kolb, 1997). Priserna
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på OTC-marknaden kännetecknas inte av samma transparens som

standardiserade produkter.

Handeln med derivatinstrument på en börs kännetecknas av att clearingcentralen

(börsen) är motparten för både köparen och säljaren av kontraktet.

Clearingcentralen garanterar även att avtalen fullföljs. Då är risken för att en av

parterna inte fullgör sin skyldighet eliminerad. Risken med OTC-handeln är att

en av parterna inte klarar av att fullfölja sin del av avtalet. (Briys et al, 1998)

Väderderivat är finansiella instrument vars underliggande variabel är någon

väderfaktor (jmf. med finansiella derivat där den underliggande tillgången är ett

värdepapper el dyl.). Värdet av väderderivat bestäms av denna väderfaktor. (DI

1999-10-30) Den underliggande väderfaktorn kan vara i princip vad som helst,

exempelvis genomsnittstemperatur eller regnmängd under en månad.

Väderderivat kan användas till att hantera väderrisker i företag. Det finns idag

standardiserad handel med väderderivat på Chicago Mercantile Exchange

(CME). Naturligtvis finns det också OTC-handel med väderderivat.

(www.wrma.org)

I detta avsnitt har vi valt att bara beskriva de vanligaste instrumenten på

väderderivatmarknaden. Varje instrument beskrivs först i allmänna termer,

sedan beskrivs hur instrumentet fungerar som väderderivat. Därefter visar vi hur

ett konstruerat exempelföretag rent praktiskt kan använda sig av

derivatinstrumentet. Exemplen kommer att presenteras i diagram som visar både

hur företagets intäkter samvarierar med temperaturen och hur värdet på

derivatinstrumentet varierar med temperaturen. Förutom detta visas hur värdet

på den sammanräknade positionen bestående av derivatinstrumentet och

företagets väderberoende varierar med temperaturen.
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4.1.1 Förutsättningar

Vi tänker oss ett bryggeri vars försäljning för juni månad varierar med

temperaturen. För varje grad under 18 °C sjunker försäljningen med 10 tkr, för

varje grad över 18 °C ökar försäljningen med 10 tkr. Detta beror på att

efterfrågan på bryggeriets produkter ökar i samband med varmt väder.

Bryggeriets väderrisk är i detta fall 10 tkr per graddag. Antalet graddagar under

en dag är skillnaden mellan dagens medeltemperatur (beräknas som genomsnitt

av dagens maximum- och minimumtemperatur från midnatt till midnatt) och

18°C.

Om dagens medeltemperatur är lägre än 18°C är det frågan om

uppvärmningsgraddagar3 (förkortas i fortsättningen till UVGD) och om

medeltemperaturen är högre blir resultatet nedkylningsgraddagar4 (förkortas i

fortsättningen till NKGD). Standarden kommer ursprungligen från energisektorn

och grundar sig på antagandet att vid temperaturer under 18°C används det mer

energi för uppvärmning och vid temperaturer över 18°C används det mer energi

till luftkonditionering.5 (www.cme.com)

Antag att temperaturen aldrig varierar mer än ± 4 °C per dag.

Medeltemperaturen under en dag kan då inte vara högre än 22 °C eller lägre än

14 °C. Med andra ord kan det under en dag ackumuleras högst 4 NKGD (om

temperaturen är 22 °C)6 eller 4 UVGD (om temperaturen är 14 °C)7. Det högsta

möjliga antalet NKGD under en månad är då 120 (max 4 NKGD per dag x 30

                                                          
3 Egen översättning, kallas Heating degree days på engelska
4 Egen översättning, kallas Cooling degree days på engelska
5 Den matematiska definitionen: Dagliga UVGD = Max (0, 18°C – dagens genomsnittstemperatur)
Dagliga NKGD = Max (0, dagens genomsnittstemperatur - 18°C)
6 22  °C – 18 °C = 4 NKGD
7 18 °C – 14 °C = 4 UVGD
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dagar i månaden). På motsvarande sätt är det högsta möjliga antalet UVGD

under en månad 120 (max 4 UVGD per dag x 30 dagar i månaden).

I tabell 1nedan visas hur temperaturen under dessa förutsättningar kan påverka

företagets försäljning. Det ska uppmärksammas att antalet graddagar kan ligga

var som helst mellan 120 NKGD och 120 UVGD, i tabellen har det bara samlats

ett antal exempel.

Antalet
graddagar under

en månad

Motsvaras av
genomsnitts-
temperaturen

Påverkan på
månadsförsäljning

120 NKGD 22 °C + 1 200 tkr

90 NKGD 21 °C + 900 tkr

60 NKGD 20 °C + 600 tkr

30 NKGD 19 °C + 300 tkr

0 GD 18 °C Normal försäljning

30 UVGD 17 °C - 300 tkr

60 UVGD 16 °C - 600 tkr

90 UVGD 15 °C - 900 tkr

120 UVGD 14 °C - 1 200 tkr

Tabell 1: Exempel på hur temperaturen påverkar exempelföretagets försäljning

Figur 1 på nästa sida visar i diagram alla möjliga kombinationer av graddagar

under en månad och dessas påverkan på försäljning. I figuren är positiva

graddagar NKGD och negativa graddagar är UVGD (då ökad antal NKGD har

positiv påverkan på resultatet och ökad antal UVGD påverkar resultatet

negativt). Temperaturens påverkan på företagets försäljningsintäkter kan ligga

var som helst mellan -1,2 Mkr och 1,2 Mkr beroende på om vädret är gynnsamt

eller ogynnsamt för företaget.
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Figur 1: Vädrets påverkan på exempelföretagets försäljningsintäkter

I fortsättningen kommer detta exempelföretag användas för att illustrera hur

företag kan hantera sitt väderberoende med hjälp av olika derivatinstrument. I

varje avsnitt i detta kapitel som heter ”Exempel” är det ovanstående företag som

återkommer.

4.2 Terminer

En termin är ett derivatinstrument som avser leverans av en underliggande

tillgång vid en framtida tidpunkt. Leveranstidpunkt kallas för lösendagen och

priset på den underliggande tillgången (som består av pris per enhet gånger

antalet enheter som ska levereras) kallas för lösenpris. Både den som köper och

den som säljer på termin är tvungen att fullfölja avtalet. Det föreligger en

skyldighet för båda parterna i avtalet.

Oavsett vad marknadspriset på lösendagen är kommer det förutbestämda priset

(lösenpriset) att betalas. Marknadspriset bestämmer kontraktets värde för
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parterna på lösendagen. (Hull, 1997) Om marknadspriset är högre än lösenpriset

är det förmånligt för den som köper på termin (då denna får köpa varan billigare

än vad det skulle kosta att köpa den på marknaden) och om marknadspriset är

lägre än lösenpriset är det gynnsamt för den som säljer på termin (som får mer

betalt än vad skulle fås på marknaden). Parterna betalar ingen premie när de

ingår i terminspositionen, med andra ord är det kostnadsfritt att ingå i ett

terminsavtal.

Betalningsprofilen i en termin är symmetrisk eftersom båda parter har skyldighet

att fullfölja avtalet oberoende av utfallet. Den ena parten förlorar lika mycket

som den andra vinner. Detta i kombination med att det är kostnadsfritt för båda

parter att ingå i en terminsposition medför att lösenpriset på en termin alltid

kommer att sättas till det förväntade marknadspriset på den underliggande varan

vid löptidens utgång. Om t ex guldpriset idag är $400 och den riskfria räntan är

5%, kommer en termin på guld med ett års löptid att ha lösenpriset satt till $420.

Både vinst- och förlustpotentialen för båda parter är i princip obegränsade

(Levich, 1997). Det beror på att vinst respektive förlust för parterna är beroende

av marknadsprisernas utveckling och utveckling av marknadspriserna är inte

känd på förhand. Dock kan inte marknadspriserna understiga noll, vilket i och

för sig utgör en maxgräns för förlustpotentialen.

Det finns terminskontrakt som är privata avtal mellan två parter och

skräddarsydda för deras behov8 samt standardiserade kontrakt som handlas via

en börs9 (Briys et al, 1998). Avtalsvillkoren för standardiserade kontrakt

specificeras av clearingcentralen. Där bestäms vad den underliggande tillgången

är, storleken på kontraktet, hur priserna noteras, var leveransen sker samt var

                                                          
8 kallas forwards på engelska
9 kallas futures på engelska
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och hur priset definieras (Hull, 1997). Vid standardiserade terminskontrakt sker

det ofta ingen leverans av den underliggande varan utan mellanskillnaden

mellan marknadspriset och lösenpriset betalas ut kontant av den ena parten

(Levich, 1997).

4.2.1 Väderterminer

Även om den klassiska definitionen på en termin är att det avser en leverans av

en fysisk vara vid en framtida tidpunkt behöver inte den underliggande variabeln

för terminskontraktet vara en fysisk tillgång. Istället kan det vara exempelvis ett

index, men då kan det naturligtvis inte ske någon leverans på lösendagen. Dock

är grundtanken bakom kontraktet densamma. Värdet av kontraktet är beroende

på hur den underliggande variabeln utvecklas (Hull, 1997).

I frågan om väderterminer, såsom med alla terminskontrakt, är det två parter

inblandade. Den ena parten köper på termin och den andra parten säljer på

termin. Dock sker det ingen leverans på lösendagen, då den underliggande

variabeln av de väderterminer som handlas på CME är ett väderindex. De två

väderindex som ligger till grund för de väderterminer som handlas på CME är

UVGD och NKGD (för definition se avsnitt 4.1.1 ”Förutsättningar”).

Terminskontrakten baseras på det totala antalet UVGD respektive NKGD under

en månad i någon av de tio utvalda städer i USA10. Dessa städer är utvalda på

grund av population, den säsongmässiga föränderligheten i vädret och storleken

på OTC-handeln av väderderivat baserade på UVGD och NKGD. Kontrakten är

standardiserade, det finns terminer att köpa bara för dessa städer och bara på

UVGD respektive NKGD. (www.cme.com)

                                                          
10 Atlanta, Chicago, Cincinnati, Dallas, Des Moines, Las Vegas, New York, Philadelphia, Portland, Tucson
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På lösendagen betalar den ena parten skillnaden mellan lösen och verkligt utfall

till den andra parten. Vilken av parterna som betalar på lösendagen beror på om

det verkliga indexet (antalet UVGD eller NKGD under kontraktsperioden) är

över eller under den indexnivå som satts som lösen. Den part som köper på

termin får betala om det verkliga utfallet är under lösen och den som säljer på

termin får betala om det verkliga utfallet är över lösen (jmf med ”vanliga”

terminer där ett högt marknadspris är förmånligt för köparen och marknadspris

som är lägre än lösenpriset gynnar säljaren).

I kontraktet specificeras priset per graddag, med andra ord hur mycket som

betalas per varje UVGD eller NKGD som avviker från det förväntade antalet

under kontraktsperioden. För de kontrakt som handlas på CME värderas varje

UVGD respektive NKGD till $100.

Under en och samma månad kan det ackumuleras både UVGD och NKGD.

Exempelvis kan genomsnittstemperaturen under en och samma månad vara

20°C under en dag och 16°C under en annan dag. Då är antalet NKGD under

den första dagen lika med två och antalet UVGD lika med noll. Under den andra

dagen är antalet NKGD lika med noll och antalet UVGD lika med två. I detta

fall har det under två dagar i en och samma månad ackumulerats två NKGD och

två UVGD. Kontrakten som handlas på CME gäller bara det totala antalet

UVGD eller NKGD under en månad. Med andra ord om man köper ett

terminskontrakt på UVGD har antalet NKGD under kontraktsmånaden ingen

betydelse. (Considine, 2001)

Lösenpriset på väderterminer grundas på förväntade väderförhållanden. Det

underliggande index som ligger till grund för lösenpriset på terminen räknas

fram enligt följande: Först beräknas det genomsnittliga antalet graddagar i någon

av städerna under en dag, sedan multipliceras detta med antalet dagar i månaden.
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Exempelvis om den genomsnittliga dagstemperaturen i en stad i november är -

2°C blir antalet UVGD i november 20 per dag (18°C- (-2°C)). Då det är 30

dagar i november blir det genomsnittliga antalet UVGD under november 600

(20 UVGD/dag x 30 dagar i månaden). I detta fall är således det underliggande

indexet för en termin på UVGD under november månad lika med 600 UVGD.

Lösenpriset på terminen fås fram genom att multiplicera indexet i fråga med

$100, eftersom varje UVGD värderas till $100. Lösenpriset i exemplet skulle då

bli $60 000 (600 UVGD x $100 per UVGD). (www.cme.com)

Vilken part som får betalt på lösendagen beror på om antalet graddagar under

kontraktsmånaden är under eller över indexet. Om det totala antalet UVGD

under november i exemplet i föregående stycke skulle vara 650, skulle den part

som säljer på termin betala $5000 (50 x $100) per termin till köparen. Detta för

att det är säljaren som får betala om det verkliga utfallet överskrider indexet och

storleken på betalningen är $100 per indexpunkt. Om antalet graddagar under

kontraktsmånaden är exakt lika med indexet sker det ingen betalning.

Det finns två grundläggande egenskaper som påverkar hur en termin fungerar.

För det första kommer lösenpriset på en termin alltid att sättas till det förväntade

antalet UVGD eller NKGD under kontraktsperioden. För det andra varierar

värdet på terminen linjärt, både positivt och negativt kring lösenpriset. Den som

går in i en köparposition kommer att tjäna pengar om antalet UVGD eller

NKGD överstiger lösen, samt förlora lika mycket om antalet UVGD eller

NKGD slutar med samma antal under lösenpriset. Om man köper på termin är

det alltid gynnsamt om antalet graddagar överstiger lösen. Om man säljer på

termin är det alltid gynnsamt om antalet graddagar understiger lösen.

Eftersom lösenpriset sätts till det förväntade utfallet, och den som går in i en

köparposition förlorar lika mycket på en nedgång som han vinner på en
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uppgång, är det ingen kostnad förknippad med att gå in i en terminsposition.

Terminen i sig kan inte sägas erbjuda någon minskad risk eftersom värdet kan

förändras lika mycket åt båda håll. Men eftersom företaget kan gå in i en

terminsposition vars värde utvecklas tvärtemot företagets väderrisk, kommer

kombinationen av terminen och företagets väderberoende att sänka företagets

risk. Detta illustreras i exemplet nedan.

Exempel

Terminens lösenpris sätts alltid till det förväntade antalet graddagar under

kontraktsperioden. Antag att historiskt sett uppgår antalet UVGD i juni till 30.

Detta innebär att lösen på en termin som skyddar mot kyla under juni månad, d v

s ökar i värde med ökat antal UVGD, i vårt exempel kommer att ha lösen vid 30

UVGD. För varje UVGD som överstiger 30 under kontraktsperioden får

företaget 10 tkr. Skulle antalet UVGD understiga 30 under kontraktsperioden

måste företaget betala motparten 10 tkr för antalet UVGD understigande 30.

För varje uppkommen UVGD kommer företagets försäljning att minska med 10

tkr. Eftersom vi antar att temperaturen varierar med max +/- 4 grader per dag,

kan försäljningsavvikelsen som mest bli -1,2 Mkr p g a UVGD. För varje

UVGD över 30 kommer terminspositionen att ge företaget 10 tkr, med andra ord

lika mycket som försäljningen minskar. Eftersom lösen på terminen är satt vid

30 UVGD kommer terminen att kosta företaget 10 tkr per UVGD understigande

30. Detta innebär att den sammantagna effekten av försäljningsavvikelsen och

terminen alltid kommer att bli –300 tkr. Detta motsvarar den

försäljningsavvikelse som uppkommer vid 30 UVGD (förväntat utfall).

Som kan utläsas av figur 2 på nästa sida, utvecklas värdet  på terminen på ett

sådant sätt att den neutraliserar effekten av försäljningsavvikelsen. Varje UVGD
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påverkar företagets resultat negativt med 10 tkr och varje UVGD påverkar

värdet på terminen positivt med 10 tkr. För detta skydd behöver företaget inte

betala någon premie utan kostnaden kan sägas bestå av att företagets intäkter

hade varit högre utan terminspositionen om antalet UVGD varit lägre än 30.

Figur 2: Hur användning av en termin påverkar företaget

4.3 Optioner

En option är ett derivatinstrument där innehavaren har en rättighet, men ingen

skyldighet att fullfölja avtalet. Utställaren av optionen däremot har skyldighet

att fullfölja avtalet om optionsinnehavaren kräver. (Hull, 1997) Ett

optionskontrakt reducerar kontraktsbindningen mellan parterna jämfört med

terminskontraktet.

Det som avgör om optionen utnyttjas eller inte är marknadspriset på den

underliggande tillgången på optionens lösendag. Eftersom innehavaren har

möjlighet att välja kommer han/hon inte att lösa ut kontraktet om han/hon kan

göra en bättre affär på marknaden. Det finns både standardiserad optionshandel
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och OTC-handel av optioner (Hull, 1997). Vad gäller standardiserade optioner

definieras optionsvillkoren (löptid, lösenpris osv.) av clearingcentralen.

Det finns två typer av optionsavtal; köp- respektive säljoptioner. En köpoption

ger innehavaren rätten att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt

pris (lösenpris) och en säljoption ger innehavaren rätten att sälja en

underliggande tillgång till lösenpriset. (Briys et al, 1998) En köpoption har ett

värde för innehavaren om marknadspriset är högre än lösenpriset. Då skulle det

kosta mer att köpa tillgången på marknaden, vilket leder till att det lönar sig att

utnyttja optionen. En säljoption har på motsvarande sätt ett värde för

innehavaren om marknadspriset är lägre än lösenpriset. Det lönar sig att utnyttja

optionen eftersom man inte kan få lika mycket betalt på marknaden.

Tidpunkten då rättigheten får utnyttjas (lösendag) är förutbestämd (Briys et al,

1998). En sk. amerikansk option kan utnyttjas när som helst fram till lösendagen

medan en europeisk option endast kan utnyttjas på lösendagen.

Utställaren av optionen får en premie från innehavaren, det är utställaren som får

bära risken och har alla skyldigheter. Optionsinnehavaren har en begränsad risk

och alla rättigheter, han/hon kan aldrig förlora mer än premien som betalats.

(Kolb, 1997)

4.3.1 Köpoptioner på väder

Köpoptioner på väder kännetecknas av att den underliggande tillgången är

någon väderfaktor såsom regnmängd, genomsnittstemperatur eller antalet

soltimmar under en viss period. Det finns ingen underliggande tillgång som kan

köpas av optionsinnehavaren (jmf. en aktieoption), men värdet på optionen är

(på samma sätt som med andra optioner) beroende på hur den underliggande
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väderfaktorn utvecklas. En köpoption har då ett värde för innehavaren om den

underliggande väderfaktorn stiger över en förutbestämt nivå (lösen)

(www.weatherderivs.com).

Köpoptioner på väder handlas bara på OTC-marknaden vilket betyder att den

underliggande väderfaktorn i princip kan vara vad som helst och att lösen

bestäms av de medverkande parterna. I optionskontraktet definieras också det

nominella beloppet som betalas av utställaren per enhet (ex. mm regn, antalet

soltimmar), som den underliggande väderfaktorn överskrider lösen under

avtalsperioden.

Något som kännetecknar väderoptioner men inte aktieoptioner är att parterna

måste komma överens om det geografiska läget där mätningen ska ske. Om den

underliggande väderfaktorn är exempelvis regnmängd måste parterna komma

överens om var regnmängden ska mätas då detta kan under samma period skilja

sig mycket från en plats till en annan. (Shela, 2000)

Lösen samt det nominella belopp per enhet som utställaren ska betala, bestäms

av följande faktorer: Optionsinnehavarens utsatthet för väderfaktorn i fråga

(med andra ord hur mycket det påverkar resultatet/försäljningen), dess

uppfattning om den kommande säsongen (hur köparen tror att vädret och

efterfrågan kommer att se ut) samt hur mycket skydd köparen vill ha.

Exempelvis genom att köpa en ”out of the money” –köpoption med lösen som

ligger högre än normala väderförhållanden har innehavaren skyddat sig mot

extremt väder och betalar en mindre premie jämfört med en option där lösen

ligger närmare normala förhållanden. Ju högre lösen ligger, desto mindre är

sannolikheten att betalningar kommer att ske (då väderfaktorn måste gå över

lösen för att betalningar ska ske). Detta leder till lägre premie.
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En köpoption på väder ger både skydd mot ogynnsamt väder och tillåter ökade

vinster när vädret är gynnsamt. Under gynnsamma väderförhållanden, då

väderfaktorn inte stiger över lösen, blir förlusten för köparen lika med den

premie han/hon har betalat (jmf. en termin där vinstpotential ges upp vid

gynnsamma förhållanden). Mer än premien kan innehavaren inte förlora.

(www.weatherderivs.com) Utställaren har en i princip obegränsad risk.

Genom att sätta en övre gräns för utbetalningen kan utställarens risk begränsas,

vilket också leder till en lägre premie för innehavaren. Då kallas köpoptionen för

cap. (Levich, 1997) Innehavaren av en vädercap får då betalt för varje enhet den

underliggande väderfaktorn går över lösen. När faktorn uppnår en förutbestämt

maxgräns sker det inga ytterligare betalningar. En cap, sett ifrån innehavarens

perspektiv, innebär att man innehar en köpoption samt ställer ut en köpoption

med högre lösenpris. Detta lösenpris kommer att utgöra maxgränsen efter vilken

det inte sker några betalningar.

En köpoption på exempelvis UVGD eller NKGD kommer vid löptidens slut att

vara värdelös för innehavaren om antalet UVGD eller NKGD understiger det

antal som specificerats som lösen. Däröver kommer värdet på optionen att öka

linjärt på samma sätt som för en termin för varje ytterligare UVGD eller NKGD.

Till skillnad från en termin kan lösenpriset för en option sättas till vilken nivå

som helst. Detta beror på att väderoptioner är OTC-instrument och den

utställande parten får betalt för att ta på sig risken för att antalet UVGD eller

NKGD överstiger den förutbestämda lösennivån. Värdet på optionen har inte

samma linjära beteende som en termin (då det inte sker några betalningar alls

om utfallet är under lösen). Ett företag kan genom att köpa en köpoption på

UVGD kompensera ett intäktsbortfall till följd av kyla genom att köpoptionen

ökar i värde med ökat antal UVGD. Företagets maximala förlust, d v s premien,

är känd innan företaget går in i positionen.
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Exempel

En köpoption kan i vårt exempelföretag användas för att begränsa risken för

företaget att antalet UVGD skulle överskrida en viss nivå (då ökat antal UVGD

har en negativ påverkan på försäljningen). Vi tänker oss att företaget köper en

köpoption med lösen vid 50 UVGD. Om det under kontraktsperioden

ackumuleras mer än 50 UVGD ökar optionen i värde. För denna optionen

betalar företaget en premie på 50 tkr. Denna premie utgör den maximala

förlusten för företaget.

Om antalet UVGD under kontraktsperioden överskrider 50, får företaget 10 tkr

för varje UVGD överstigande 50. Om antalet UVGD är under 50 sker det inga

betalningar och företaget förlorar premien. Detta innebär att variationen i

intäkterna till följd av UVGD begränsas till att ligga inom intervallet –50 tkr och

–550 tkr (med hänsyn tagen till premien som betalats) istället för 0 och –1,2

Mkr.

Företagets försäljningsintäkter påverkas som vanligt negativt med 10 tkr per

UVGD om antalet UVGD är under lösen, dvs. 50. Köpoptionen begränsar den

maximala intäktsminskningen beroende på UVGD till -500 tkr eftersom

köpoptionens värde kommer att öka lika mycket som försäljningen sjunker när

antalet UVGD överstiger 50. (se figur 3 på nästa sida)
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Figur 3: Hur användning av en köpoption påverkar företaget

4.3.2 Säljoptioner på väder

Säljoptioner på väder kännetecknas såsom motsvarande köpoptioner av att den

underliggande tillgången är en väderfaktor. En säljoption har ett värde för

innehavaren när den underliggande väderfaktorn går under en förutbestämt nivå

(lösen). Då betalar utställaren av optionen skillnaden mellan lösen och det

verkliga värdet multiplicerad med det avtalade nominella beloppet per enhet.

Om väderfaktorn är högre än lösen under den avtalade perioden, sker det inga

betalningar. Innehavarens risk är begränsad till premien och utställaren har en i

princip obegränsad risk.

Ju lägre lösen ligger desto lägre måste den underliggande faktorn vara för att

innehavaren ska få betalt, vilket leder till lägre premie. På samma sätt som med

köpoptioner kan utställarens risk begränsas genom att sätta en gräns för

utbetalningarna. Detta minskar också premien som betalas av innehavaren. Om

den underliggande väderfaktorn går under gränsen sker inga ytterligare

utbetalningar. Då kallas optionen för floor (Levich, 1997). Ett floor, sett ifrån
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innehavarens perspektiv, innebär att man innehar en säljoption och utfärdar en

säljoption med lägre lösenpris. Detta lösenpris kommer att utgöra maxgränsen.

Skillnaden mellan en köp- och säljoption är att säljoptionen skyddar innehavaren

mot att antalet graddagar understiger lösen. Värdet av säljoptionen på

lösendagen för innehavaren är således positivt om exempelvis antalet UVGD

eller NKGD understiger det specificerade antalet. En säljoption kan användas av

företag för att skydda sig mot minskning av en väderfaktor som har positiv

påverkan på företagets intäkter/resultat.

Exempel

En säljoption kan av vårt exempelföretag användas för att skydda sig mot att

antalet NKGD understiger en viss nivå. Anledningen till att företaget ska köpa

en säljoption som skyddar mot ett litet antal NKGD är att försäljningen är

positivt korrelerad med antalet NKGD. Genom att använda sig av en säljoption

med lösen vid 50 NKGD, kan företaget begränsa variationen i intäkterna,

beroende av NKGD, till att ligga mellan 500 tkr och 1,15 Mkr (med hänsyn

tagen till premien (50 tkr) som minskar den maximala vinsten till 1,15 Mkr).

Utan derivat kunde påverkan på intäkterna beroende på NKGD vara mellan 0 kr

och 1,2 Mkr.

Säljoptionen minskar svängningarna i intäkterna beroende på NKGD eftersom

värdet på optionen kommer att öka lika mycket som försäljningen sjunker om

antalet NKGD ligger inom intervallet mellan 0 och 50. Om antalet NKGD

överstiger 50 kommer företaget att förlora premien som betalats, då det inte sker

några betalningar om utfallet överskrider lösen. (se figur 4 på nästa sida)
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Figur 4: Hur användning av en säljoption påverkar företaget

4.4 Optioner på terminer

En option på termin fungerar på samma sätt som andra optioner. Det

kännetecknas av att den underliggande tillgången är ett terminskontrakt (Kolb,

1997). Det finns både köp- och säljoptioner på terminer. Innehavaren av en

köpoption har rätt att köpa det underliggande terminskontraktet. Innehavaren av

en säljoption har rätt att sälja det underliggande terminskontraktet. Lösenpriset

på optionen är det priset som terminskontraktet kan köpas eller säljas för.

Lösendagen är den tidpunkt som denna rätt kan utnyttjas. (Hull, 1997)

Oftast förfaller terminen strax efter optionens lösendag och i normalfallet

levereras den underliggande tillgången inte (Hull, 1997). Med andra ord sker det

inget köp eller försäljning av den underliggande terminen. Istället får

innehavaren av optionen mellanskillnaden mellan värdet på terminen på

lösendagen och lösenpriset på optionen. Detta förutsätter att optionen är ”in the

money”, med andra ord har ett värde för innehavaren. I frågan om en köpoption
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ska lösen vara lägre än värdet på terminen för att optionen ska ha ett värde för

innehavaren. I frågan om en säljoption gäller det motsatta.

4.4.1 Optioner på väderterminer

På CME handlas optioner på väderterminer, den underliggande tillgången är en

termin på UVGD eller NKGD. Optioner på väderterminer kan både ställas ut

och köpas på CME. Kontraktens löptid är en månad och det finns specificerade

lösenpriser för varje månad. Lösenpriset på optionen kan vara högre, lägre eller

lika med den underliggande terminens lösenpris. Ju längre optionens lösenpris är

ifrån terminens lösenpris desto lägre blir optionspremien. Detta grundar sig på

att terminens lösenpris motsvarar normala förhållanden och ju längre ifrån

normala förhållanden man kommer, desto mer osannolik är utfallet.

Såsom med alla optioner har innehavaren av optionen i princip obegränsade

vinstmöjligheter och risken är begränsad till premien som betalats för optionen.

Utställaren av optionen har däremot i princip obegränsad risk men får i gengäld

premien i samband med utställandet av optionen.

En köpoption på en termin ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att

köpa ett terminskontrakt på UVGD eller NKGD för lösenpriset. En säljoption på

en termin ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att sälja ett

terminskontrakt på UVGD eller NKGD för lösenpriset. Innehavaren kan bara

utnyttja denna rätt på lösendagen, inte innan, vilket betyder att optionskontrakt

är av europeisk slag. Optionskontraktet kan dock säljas vidare på börsen innan

lösendagen.

Värdet av en option på en termin beror på värdet av den underliggande terminen.

Om värdet på terminen, vid utgången av optionens löptid, är högre än optionens
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lösenpris, kommer en köpoption att ha ett värde för innehavaren. En säljoption

har ett värde för innehavaren om terminens värde på lösendagen är lägre än

optionens lösenpris.

Fördelen med att inneha en option på en termin istället för terminspositionen är

att det begränsar den möjliga förlusten. Om man köper på termin på UVGD,

begränsas den maximala förlusten endast av att antalet UVGD inte kan

understiga noll. Genom att istället köpa en option som ger rätten att köpa

terminen om den har ett positivt värde, gör att företaget redan när de går in i

positionen kommer att känna till den maximala förlusten. Att köpa optionen

innebär en initial kostnad, men den är begränsad samtidigt som den potentiella

vinsten är obegränsad. Företaget kan således fortfarande dra nytta av ett

fördelaktigt väder samtidigt som de köper skydd mot ofördelaktigt väder, genom

att köpa en option som ger dem rätt att gå in i en terminsposition.

Exempel

Sen tidigare exempel vet vi att det är möjligt för exempelföretaget att med hjälp

av en terminsposition försätta sig i en sådan situation att intäkterna alltid

kommer att hamna på en nivå som motsvaras av det förväntade vädret. I vårt

exempel är det förväntade antalet UVGD i juni lika med 30 och den förväntade

påverkan på resultatet lika med -300 tkr. Om företaget nu istället vill ha

möjligheten att tillgodogöra sig värdet av att antalet UVGD understiger 30 för

månaden i fråga, samtidigt som de får skydd mot att antalet UVGD överstiger

30, kan de istället köpa en option på ovanstående termin. Företaget köper en

köpoption på en termin med lösen vid 30 UVGD. Optionens lösen är i detta fall

lika med den underliggande terminens lösen. För denna option betalar företaget

100 tkr. Detta innebär att intäkterna nu kan variera mellan  –100 tkr och –400 tkr
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(med hänsyn tagen till premien), vilket kan utläsas av figur 5 nedan. Utan

optionen kunde intäkterna variera mellan 0 och –1,2 Mkr p g a UVGD.

Figur 5: Hur användning av en köpoption på en termin påverkar företaget

4.5 Swap

En swap är ett avtal mellan två parter som ingås på OTC-marknaden. Då det inte

finns några standardiserade swappar, utan alla kontrakt är skräddarsydda, kan

begreppet definieras på lite olika sätt. Den vanliga definitionen av en swap är att

det är ett kontrakt där två parter kommer överens om ett byte av framtida

kassaflöden under en förutbestämt period. (se ex. Briys et al, 1998; Kolb, 1997;

Hull, 1997; Levich, 1997) Bytet av kassaflöden sker regelbundet enligt en

förutbestämd formel som är beroende av en eller flera underliggande variabler.

Swappar kan också ses som en samling av terminskontrakt där pengar byts vid

specificerade tidpunkter i framtiden (Kolb, 1997; Levich, 1997). Existensen av

swappar, som enligt denna definition kunde skapas genom att skaffa sig en

samling av terminskontrakt, förklaras av minskade transaktionskostnader då det
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istället för flera terminskontrakt kan avtalas om en enda transaktion mellan

parterna (Levich, 1997). Det finns ingen initial kostnad förknippad med att ingå

i ett swapavtal. Det skydd som swappen ger för en negativ utveckling betalas

genom att parterna avstår från möjligheten att tillgodogöra sig den potential som

finns vid en positiv utveckling.

Såsom alla OTC-instrument är swap ett flexibelt instrument då det kan anpassas

till båda parternas specifika behov. Användningen av swappar förklaras ofta av

sk. komparativa fördelar. Detta grundar sig på att olika företag möter olika

villkor på marknaden vad gäller exempelvis vilka räntor de betalar (se Hull,

1997). Detta kan jämföras med att olika företag påverkas på olika sätt av vädret

vilket kan vara en förklaring till existensen av väderswappar.

4.5.1 Väderswap

En väderswap är ett kontrakt mellan två parter som byter sin utsatthet för

väderrisk med varandra över en specificerad tidsperiod (www.wrma.org). Den

ena parten betalar den andra när den underliggande väderfaktorn går över en

avtalad gräns och den andra parten betalar den ena när väderfaktorn går under

gränsen (www.weatherderivs.com). Den underliggande väderfaktorn kan vara i

princip vad som helst, exempelvis UVGD eller NKGD, temperatur, soltimmar,

regn- eller snömängd.

Exempelvis kan parterna komma överens om ett pris för en soltimme beroende

på vad den anses vara värt för dem. Gränsvärdet sätts av parterna själva och det

behöver inte representera ”normala” väderförhållanden (jmf. med en termin). Då

antalet soltimmar under den avtalade perioden går över gränsen, betalar den ena

parten priset per soltimme multiplicerat med antalet soltimmar över gränsvärdet
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till den andra parten. När antalet soltimmar under en period går under gränsen

gäller det motsatta.

Avtalet kan förklaras med att parterna har motsatt utsatthet för vädret,

exempelvis är stor regnmängd fördelaktigt för den ena parten samtidigt som den

andra parten gynnas av lite regn. Genom att vara med i detta avtal får parterna

skydd mot ogynnsamt väder. I gengäld ger de upp potentiella vinster som

uppstår om vädret blir gynnsamt för dem. (www.weatherderivs.com) Detta är

den enda ”kostnaden” med swap, parterna betalar således inte någon premie

(McKay, 2001). Frånvaro av premie förutsätter att det skydd man får, väger upp

den vinstpotential man ger upp (Boschee, 1998). Om en av parterna får mer

skydd än vad den ger upp för vinstpotential får denna betala en premie.

Det krävs inte med nödvändighet två enskilda parter som har motsatt risk för att

ett swap-avtal skall kunna komma till stånd. De flesta swap-avtal har någon av

de stora utställarna på OTC-marknaden som en av parterna. Även om swap-

avtalet inte är förknippat med en premiebetalning, kan utställaren tjäna pengar

genom att justera gränsvärdet för betalningarna. Gränsvärdet för vem av

parterna som skall betala sätts till en sådan nivå att det teoretiska värdet av den

risk swappen skyddar slutkunden mot är aningen lägre än det teoretiska värdet

av den potential som slutkunden avstår. Antag att swapavtalet är en swap mellan

UVGD och NKGD. Slutkunden får 10 tkr för varje uppkommen UVGD under

en viss period samt betalar utställaren 10 tkr för varje uppkommen NKGD under

perioden. Sannolikheten för ett visst antal UVGD under perioden är lika stor

som sannolikheten för att samma antal NKGD ska uppkomma. För att

utställaren ska tjäna på transaktionen justeras gränsvärdet att slutkunden får 10

tkr för varje UVGD överstigande 5 under perioden. Slutkunden måste dock

fortfarande betala 10 tkr för varje uppkommen NKGD under perioden. Värdet
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på swapavtalet är då större för utställaren eftersom det är sannolikt att utställaren

kommer att få mer betalt än slutkunden.

De stora aktörerna ingår i en mängd olika swap-avtal som verkar åt motsatta

håll. Detta innebär att det endast är en del av det totala antalet swap-avtal som

saknar en motpart i form av en annan aktör som påverkas åt motsatt håll av

vädret. Det krävs med andra ord inte två ”slutkunder” för att ett swap-avtal skall

kunna ingås utan transaktionen kan göras via någon av de stora aktörerna på

OTC-marknaden.

En swap är ett sätt att hantera väderrisk utan att drabbas av en initialkostnad i

form av en premie, som för sälj- och köpoptioner. I en swap kan parterna som

ingår avtalet själva bestämma gränsvärdet (lösen). Detta utgör den stora

skillnaden mellan väderterminer och väderswappar då lösen för en termin alltid

sätts till ”normala” förhållanden. Annars skiljer sig inte väderterminer och

väderswappar märkbart från varandra. Värdet på swappen varierar linjärt kring

lösenpriset och swappen begränsar risken vid ett ofördelaktigt väder i utbyte mot

att potentialen vid fördelaktigt väder begränsas. Det är kombinationen av

företagets utsatthet för väder och swap-positionen som minskar väderrisken.

Exempel

Exempelföretaget kan ingå i ett swap-avtal med ett annat företag vilket innebär

att de ”byter” risk med varandra. På det sättet neutraliseras företagets

exponering mot temperatur. I vårt exempelfall skulle det innebära en swap

mellan UVGD och NKGD. Med andra ord en swap med lösen vid 0 UVGD

respektive 0 NKGD eller uttryckt i temperatur vid 18 °C, eftersom

försäljningsavvikelsen varierar kring 18 °C.
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För varje UVGD får företaget 10 tkr under kontraktsperioden och för varje

NKGD får de betala 10 tkr. Genom att ingå ett sådant swap-avtal kommer

företaget att kunna göra sig helt oberoende av temperaturens variationer och låsa

in intäkterna vid en nivå som motsvarar 18 °C. Detta beror på att värdet av

swap-avtalet kommer att motverka försäljningens väderkänslighet. (se figur 6

nedan)

Figur 6: Hur användning av en swap påverkar företaget

4.6 Collar

En collar är såsom en swap ett derivatinstrument som bara handlas på OTC-

marknaden. Ett sätt att definiera en collar är att det är en kombination av en köp-

och en säljoption (McKay, 2001). Man köper en köpoption och ställer ut en

säljoption med olika lösen. Lösen på köpoptionen är högre än lösen på

säljoptionen, vilket leder till en neutral zon mellan dessa. Det kan också finnas

en maxgräns för både in- och utbetalningar mellan parterna. Då blir collarn en

kombination av en cap och en floor (Levich, 1997).
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En collar kan vara kostnadsfri för båda parterna. Alternativt betalar den part som

tar mindre risk en premie. Kostnad för en collar kan förklaras genom att jämföra

den med att köpa en köpoption i kombination med att ställa ut en säljoption.

Genom att ställa ut en säljoption erhålls en premie. Denna används sedan för att

helt eller delvis betala premien för den köpoption man köper. Om premien på

köpoptionen är högre än den på säljoptionen är collarn inte kostnadsfri. Man får

då betala delvis kontant för det ytterligare skydd som köpoptionen ger.

4.6.1 Vädercollar

Med en vädercollar kan ett företag skydda sig mot extrema svängningar i vädret.

Om väderförhållandena håller sig inom förutbestämda gränser sker det inga

betalningar. (www.wrma.org) Om den underliggande väderfaktorn går över den

övre gränsen, betalar den ena parten till den andra. Om väderfaktorn går under

den undre gränsen betalar den andra parten. Betalning beror på hur mycket över

eller under gränser väderfaktorn går, samt det nominella beloppet per enhet.

Jämfört med en väderswap får företaget mindre skydd men man ger också upp

mindre vinstpotential. Jämfört med en väderoption är premien lägre (ifall det

betalas en premie överhuvudtaget), då en del av vinstpotentialen ges upp. Såsom

med väderswappar kan avtalet förklaras med att parterna har motsatt utsatthet

för vädret. Skillnaden är att en collar inte skyddar mot alla svängningar utan

bara de mer extrema svängningarna.11

En collar används av samma anledning som en köpoption, d v s för att skydda

sig mot att exempelvis antalet UVGD blir för stort. Det är en

kostnadsbesparande strategi eftersom man genom att ställa en säljoption får in

en premie när man går in i positionen. Priset kan sänkas genom att man avstår
                                                          
11 Om lösen på köp- och säljoptionen är lika blir en collar lik en swap och skyddar i så fall mot alla svängningar.
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från värdet av ett litet antal exempelvis UVGD genom att ställa ut en säljoption.

Härigenom kan företaget på ett billigt eller kostnadsfritt sätt åtnjuta det skydd

som köpoptionen ger. Värdet av positionen kommer att vara negativt fram till

antalet UVGD når lösenpriset för säljoptionen, därefter kommer värdet att vara

oförändrat fram till antalet UVGD når lösenpriset för köpoptionen.

Exempel

En vädercollar ger samma skydd som en köpoption, men för att sänka priset på

positionen ställer man ut en säljoption. En del av betalningen består av att man

avstår från en potentiell vinst. Nedanstående graf illustrerar en kostnadsfri collar

som består av en köpoption med lösen vid 40 och en säljoption med lösen vid

20.

Konstruktionen innebär att företaget låser in intäktsvariationerna mellan –200

tkr och –400 tkr. För varje UVGD under 20 betalar företaget 10 tkr. Om antalet

UVGD överskrider 40 erhåller de 10 tkr för varje UVGD över denna gräns. I

intervallet mellan 20 och 40 UVGD kommer variationen att ligga på den vanliga

försäljningslinjen. (se figur 7 på nästa sida)
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Figur 7: Hur användning av en collar påverkar företaget

4.7 Sammanfattning
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resultatet beroende på väder. Om ett företag vill minska sitt väderberoende finns
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5 Användning av väderderivat

I föregående kapitel beskrevs de olika derivatinstrumenten och hur de fungerar.

Användningen av väderderivat motiverades inte förutom det faktum att

intäktsvariationerna kunde minskas med instrumenten. Meningen var att visa

hur instrumenten fungerar, inte att motivera varför företag ska använda sig av

instrumenten.

För att det ska vara meningsfullt för företag att använda sig av väderderivat i

riskhanteringen måste de ha någon nytta av det. I detta kapitel illustreras värdet

av användningen av väderderivat. Först beskrivs hur väderderivat kan användas

för att hantera volymrisk, med andra ord variationen i utbud och efterfrågan

orsakad av väder. Efter detta diskuteras värdet av att stabilisera kassaflödet

med hjälp av väderderivat. Detta illustreras med ett exempel på hur

väderderivat kan används för att undvika en negativ situation, en likviditetskris.

Tredje avsnittet i detta kapitel handlar om hur väderderivat kan underlätta

utvärdering av en verksamhet. Sista avsnittet behandlar hur väderderivat kan

användas av företag för att välja vilka risker de ska utsätta sig för.

5.1 Volymrisk

Vädret påverkar efterfrågan på ett företags produkter. Exempelvis har Falcon

bryggerier beräknat att det kan skilja 15% i försäljning beroende på om det är en

dålig eller bra sommar (SvD 1997-05-10). Enligt en tumregel på Spendrups ökar

försäljningen med 20% för varje grad som temperaturen stiger över det normala

på sommaren (Finanstidningen, 1996-04-01). I kraftindustrin är sambandet ännu

tydligare. Hos Sydkraft har man beräknat att tre graders skillnad i



45

genomsnittstemperatur under vinterhalvåret slår 100 miljoner kronor på

resultatet (givet att vattentillgången är normal) (Finanstidningen 1996-04-01).

Försäljningen av hemelektronik samt försäljningen i olika köpcentra är också

väderberoende. När det är dåligt väder ökar deras försäljning. Detsamma gäller

för postorderförsäljning. Dessa företag riskerar att drabbas av mindre

försäljningsvolymer som en indirekt följd av väderförhållanden. De har med

andra ord en volymrisk som är kopplad till vädret.

När man, för att hantera risker, använder sig av derivatinstrument med aktier, el

eller spannmål som underliggande tillgång, är det en prisrisk som hanteras.

Prisrisk är risken för att priset på den underliggande tillgången utvecklas på ett

ofördelaktigt sätt. Enligt ekonomisk teori är priset en funktion av utbud och

efterfrågan. Med väderderivat kan man ”gå ner” ett snäpp och hantera

variationer direkt i utbud och efterfrågan, dvs. skydda sig mot variationer i

volym istället för pris.

Eftersom elmarknaden är starkt beroende av temperatur, kommer en varm vinter

att innebära låg efterfrågan. Även en kall sommar kommer att innebära mindre

försäljning än vanligt. Med andra ord leder en varm vinter till mindre behov av

energi för uppvärmning av hus och en kall sommar till mindre behov av energi

för luftkonditionering av fastigheter. Låg efterfrågan kommer förstås att påverka

priset. Elbolagen kan säkra sina priser genom att sälja el på termin på de olika

elbörser som finns runt om i världen. En varm vinter kommer också att innebära

att mängden el som levereras blir mindre. Även om elbolaget lyckas bibehålla

samma marginal kommer intäkterna att sjunka till följd av de lägre

försäljningsvolymerna. Genom att använda väderderivat kan elbolaget hedga sig

mot en av de bakomliggande faktorerna till låg efterfrågan.
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Figur 8 nedan (hämtad från Koch Industries, www.kochweather.com) illustrerar

hur ett elbolags intäkter är utsatta för volymrisk. Den visar hur totala intäkter

sjunker, trots bibehållna priser, som en följd av låg efterfrågan vid ofördelaktigt

väder.

Figur 8: Hur elbolagets totala intäkter påverkas av volymrisk

5.2  Risk för betalningssvårigheter

I kapitel 4 visades med hjälp av konstruerade exempel hur ett företag kan

stabilisera sitt kassaflöde genom att använda olika väderderivat. Svängningarna i

företagets intäkter minskades när de säkrade sig mot ofördelaktiga

väderförhållanden. Ett stabilare kassaflöde har inget självändamål utan företag

ska också ha någon nytta av det.
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En möjlig positiv följd av ett stabilare kassaflöde är att företaget ser bättre ut i

potentiella långivarnas ögon (se ex. www.enronweather.com). Ett företag med

stabilt kassaflöde ser mindre riskabelt ut ur långivarnas synvinkel, vilket kan

leda till bättre villkor och lägre ränta. Stabilare kassaflöde minskar risken för att

ett företag inte kan fullfölja sina löpande åtaganden, såsom lånebetalningar.

Detta diskuteras mer ingående nedan.

Risken för att ett företags kassaflöde inte räcker till för att fullgöra löpande

åtaganden har vi valt att benämna ”risk för betalningssvårigheter”, med andra

ord risken för att ett företag får slut på likvida medel och inte kan betala

exempelvis sina leverantörsskulder (Hamberg, 2000). Med hjälp av väderderivat

kan risken för betalningssvårigheter minskas, vilket illustreras i exemplet nedan.

Vi tänker oss en liten glassproducent på Östgötaslätten. Företagets försäljning

för de fyra månaderna maj-september samvarierar med temperaturen. För att

förenkla antar vi att det för en sommar bara finns tre typer av väder: Kallt,

normalt och varmt. Sannolikheten för utfallen är lika stor, varje typ av sommar

uppstår med 1/3 sannolikhet. Vid en normal sommar kommer ett års intäkter att

uppgå till 10 Mkr, vid en kall sommar till 8 Mkr och vid en varm sommar till 12

Mkr. Figur 9 nedan visar hur intäkterna varierar mellan månaderna beroende på

vädret.

Figur 9 : Hur glassföretagets försäljning varierar beroende på vädret
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Företagets bruttomarginal är 50%, totalt täckningsbidrag kan då variera mellan 4

Mkr och 6 Mkr. Företagets fasta kostnader uppgår till 4,5 Mkr. Ett normalt år

kommer företaget att göra en vinst på 500 tkr. Resultatet kan variera mellan -500

tkr och 1,5 Mkr. Det långsiktiga förväntade värdet av resultaten uppgår till

(1/3)*-500 tkr+(1/3)*500 tkr+(1/3)*1,5 Mkr= 500 tkr. Företaget har en kassa på

250 tkr och möjlighet att låna 500 tkr till 10 procents ränta.

En dålig sommar innebär att kassan förbrukas och bolaget tvingas låna 250 tkr

vilket medför räntekostnader på 25 tkr. Det faktum att en dålig sommar innebär

ytterligare kostnader i form av räntor, får till följd att det långsiktiga förväntade

resultatet, om vi tar hänsyn till räntekostnaderna, inte är 500 tkr utan (1/3) * -

525 tkr + (1/3) * 500 tkr + (1/3) * 1,5 Mkr =  492 tkr.

Om företaget råkar ut för två kalla somrar i följd innebär det att företaget

kommer att gå i konkurs då det ej har likvida medel nog för att klara sina

löpande betalningar. Sannolikheten för att det ska bli två kalla somrar efter

varandra är (1/3) * (1/3) = 1/9. Om bolaget går i konkurs, innebär det att ägaren

förlorar sitt satsade kapital samt möjligheten att tillgodogöra sig framtida

vinster. Antag att bolaget är värt 3 Mkr.

Tabell 2 på nästa sida visar de olika kombinationer av normala, kalla och varma

somrar som är möjliga på två år. Sannolikheten för de olika utfallen är lika stor

för varje cell. I cellerna presenteras effekten för ägaren av de olika

kombinationerna, med hänsyn tagen till de negativa effekterna förutom ett

negativt resultat (räntekostnader och konkursrisk), som uppkommer till följd av

kalla somrar. Då kan man få fram ett nytt förväntat värde av företagets resultat

som är mer relevant för företagets ägare i dess nuvarande situation. Genom att

summera värdet i de olika cellerna och dela med nio, får vi fram det förväntade

värdet av företagets resultat för två år 6924,95 / 9 = 770 tkr. Vilket blir 770 / 2 =



49

385 tkr per år i förväntat resultat. En avsevärd skillnad mot det initiala

förväntade värdet på 500 tkr.

År 2
Normal
sommar

Kall
Sommar

Varm
sommar

Normal
sommar

1 000 tkr -25 tkr 2 000 tkr

Kall
sommar

-25 tkr -3 000 tkr 975 tkr

År 1

Varm
sommar

2 000 tkr 975 tkr 3 000 tkr

Tabell 2: Det förväntade ackumulerade resultat
under två år med alla möjliga kombinationer av

normala, kalla och varma somrar

Det är företagets väderrisk i kombination med bristande likviditet som gör att

det förväntade värdet sjunker. Om företaget istället haft en kassa på 1 Mkr skulle

företaget klarat av två kalla somrar i rad. Då blir sannolikheten för att företaget

kan hamna i en likviditetskris p g a kalla somrar (1/3)*(1/3)*(1/3) = 3,7%. Med

en kassa på 250 tkr är sannolikheten 33% för att företaget kommer att drabbas

av räntekostnader på 25 tkr p g a en kall sommar. Sannolikheten för att företaget

går i konkurs p g a två kalla somrar i följd är 11%.

Ett annat sätt för företaget att minska risken för en likviditetskris till följd av

kalla somrar är att använda sig av någon typ av väderderivatinstrument.

Exempelvis kan företaget köpa en köpoption på en kall sommar, d v s ett

instrument som ger en utbetalning om det blir en kall sommar. Företaget köper

en option som ger en utbetalning på 300 tkr om det blir en kall sommar. För

detta betalar företaget 100 tkr. Om företaget råkar ut för en kall sommar,

kommer förlusten på 500 tkr till viss del att kompenseras av optionen, resultatet

kommer att lyftas till -300 tkr. Detta beror på att optionen kostar 100 tkr och ger

en utbetalning på 300 tkr (-500-100+ 300 = -300). Eftersom företag har en kassa

på 250 tkr innebär detta att företaget kommer att tvingas låna 50 tkr, vilket
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medför räntekostnader på 5 tkr. Ytterligare en kall sommar innebär att företag

gör ännu en total förlust på 300 tkr, då företagets kassa redan är förbrukad

tvingas bolaget låna 300 tkr. Två kalla somrar i rad medför att bolaget måste

låna totalt 350 tkr, vilket innebär räntekostnader på 35 tkr. Konkursrisk

föreligger först vid tre kalla somrar i följd.

År 3

Väderutfall År 1
& År 2

Normal
Sommar

Kall
Sommar

Varm
sommar

Normal + Normal
sommar (800 tkr)

1 200 tkr 500 tkr 2 200 tkr

Normal + Kall
sommar (95 tkr)

495 tkr -205 tkr 1 495 tkr

Normal + Varm
sommar (1800 tkr)

2 200 tkr 1 500 tkr 3 200 tkr

Kall + Normal
sommar (95 tkr)

495 tkr -205 tkr 1 495 tkr

Kall + Kall
sommar (-635 tkr)

-235 tkr -3 035 tkr 765 tkr

Kall + Varm
sommar (1100 tkr)

1 500 tkr 800 tkr 2 500 tkr

Varm + Normal
sommar (1800 tkr)

2 200 tkr 1 500 tkr 3 200 tkr

Varm + Kall
sommar (1100 tkr)

1 500 tkr 800 tkr 2 500 tkr

Varm + Varm
sommar (2800 tkr)

3 200 tkr 2 500 tkr 4 200 tkr

Tabell 3: Möjliga kombinationer av normala, kalla och varma somrar på tre år

Tabell 3 visar de olika kombinationer av normala, kalla och varma somrar som

är möjliga på tre år. Sannolikheten för de olika utfallen är lika stor för varje cell.

I cellerna presenteras effekten för ägaren av de olika kombinationerna, med
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hänsyn tagen till inköp av option, eventuell utbetalning från optionen samt de

negativa effekterna förutom ett negativt resultat (räntekostnader och

konkursrisk), som uppkommer till följd av kalla somrar. Då kan man få fram ett

nytt förväntat värde av företagets resultat som är mer relevant för företagets

ägare i dess nuvarande situation. Genom att summera cellerna och dela med 27,

får man fram det förväntade värdet av tre års vinster. 38 265 / 27 = 1417, vilket

ger oss 1417 / 3 = 472 tkr per år i förväntat resultat. Om företaget använder

väderderivat kan de höja det förväntade resultatet från 385 tkr till 472 tkr. Detta

är en av fördelarna med väderderivat.

5.3 Resultatets påverkbarhet

Det gängse måttet för att mäta ett företags framgång är resultatet. Även

personalen, särskilt ledningen, utvärderas på basis av resultatet. Resultatet

påverkas av en rad faktorer. En del av dessa faktorer, t ex väder, kan inte

företaget påverka. Huvudregeln är att människor bara skall utvärderas mot

bakgrund av sådant som de kan kontrollera (Anthony & Godvindarajan, 1998).

Detta gör resultatet till ett trubbigt utvärderingsinstrument i väderberoende

företag, eftersom det även kommer att styras av faktorer som ligger utanför

företagets kontroll.

När företag hedgar sig mot väder, minskas sambandet mellan vädret och

företagets resultat. På så sätt kommer resultatet vara ett bättre mått på företagets

prestationer. Det blir lättare att bedöma om det har gjorts ett bra jobb ifall

resultatet är ”rensat” från externa faktorer som ligger utanför ledningens

kontroll.

Att företaget gör sitt resultat mindre beroende av externa faktorer kan frigöra

energi och resurser. Om VD utvärderas på basis av resultat (rimligt), kommer
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han/hon med största sannolikhet att oroa sig för sådant som har inverkan på

resultatet, oavsett om det är något han/hon kan påverka eller ej. Att väderhedga

en verksamhet är ett sätt att ge organisationen större möjligheter att koncentrera

sig på sådant som de kan påverka. VD kan istället ägna sin tid åt att oroa sig för

andra faktorer.

5.4 Att utsätta sig för ”rätt” risker

Varje företag är utsatt för olika risker. Meningen är inte att företaget ska försöka

hantera alla dessa, risktagande kan sägas vara en förutsättning för lönsamhet.

Det är inte genom att godtyckligt försätta företaget i riskabla situationer som

lönsamhet uppnås, utan genom att ta risker inom områden där företaget har

bättre förmåga än sina konkurrenter att hantera risken. Med andra ord utsätta

företaget för risker som ligger inom ramen för företagets verksamhet (Harvard

Business Review, Jan-Feb 1995).

Företagets risk brukar sägas bestå av två delar, affärsrisk och finansiell risk.

Dessa bildar tillsammans företagets totala risk. Företagets känslighet för väder

(väderrisk) ingår som en del i affärsrisken. Nivån på företagets totalrisk kommer

att styra företagets kapitalkostnad, både med avseende på ägarnas

avkastningskrav och långivarnas räntekrav. Det sägs att ett företag med hög

affärsrisk bör ha en låg finansiell riskexponering. (Brealey & Myers, 1996)

Företag som är utsatta för stora affärsrisker ska ha en högre soliditet och

likviditet än företag med mer förutsägbara kassaflöden.

Med hjälp av väderderivat kan företag minska eller ta bort sin väderrisk. Då tar

de bort en risk som inte har något direkt samband med lönsamhet. Om företaget,

innan användandet av väderderivat, hade en totalrisk de var nöjda med, kan de
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nu använda det ”riskutrymme” som frigjorts till att ta en annan risk som kan öka

företagets lönsamhet.

Exempel

Vi tänker oss en skidanläggning i Svenska fjällen. Företagets intäkter är

väderkänsliga.

Företaget har en balansomslutning på 500 Mkr, soliditeten uppgår till 25%. Vi

antar att det finns tre typer av vintrar som kommer att påverka företagets

resultat. Sannolikheten för varje typ av vinter är lika stor. En dålig vinter innebär

att resultatet blir -30 Mkr, en medel vinter 30 Mkr, en bra vinter 90 Mkr.

Företagets egna kapital uppgår till 125 Mkr, det får inte understiga 50 Mkr då

detta skulle oroa långivarna. Detta innebär att tre dåliga vintrar i rad kommer att

tvinga ägarna till ett kapitaltillskott. Sannolikheten för att detta skall inträffa är

(1/3)3 = 3,7%. Ägarna är nöjda med denna risknivå.

Antag att företaget använder väderderivat, vilket gör att de möjliga avvikelserna

i resultatet kan variera mellan -10 Mkr 70 Mkr, med 30 Mkr som bibehållet

resultat vid en medelvinter. Då kommer det istället att krävas (125-50)/10 = 8

dåliga vintrar på rad för att ägarna skall tvingas göra ett kapitaltillskott.

Eftersom ägarna är beredda att tolerera en risk på 3,7% för att tvingas göra ett

kapitaltillskott, finns det nu utrymme för företaget att öka sin belåning. Det egna

kapitalet kan minskas till 80 Mkr vilket innebär att soliditeten minskas från 25

till 16 procent. Detta innebär att den långsiktiga avkastningen på eget kapital

stiger från 30/125 = 24% till 30/80 = 37,5%.
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6 Problem kopplat till väderderivat

Hittills har enbart nyttan för företag att använda sig av väderderivat

diskuterats. Väderderivat är dock långt ifrån ett problemfritt

riskhanteringsinstrument. Det finns faktorer som kan begränsa användbarheten

av väderderivat. Dessa kommer att diskuteras i detta kapitel. Först beskrivs

problem med att mäta väderrisken i företag. Andra avsnittet behandlar

värderingen av instrumenten och det tredje avsnittet avhandlar basrisk12 och

dess konsekvenser för effektiviteten i väderhedgingen.

6.1 Företagens väderberoende

I tidigare kapitel har vi visat hur företag kan hantera sin väderrisk med

väderderivat. Exemplen var förenklade för att skapa en grundläggande förståelse

för instrumenten och hur de kan användas. I exempelföretagen gjordes

antagandet att man kände till företagens väderberoende exakt, både på vilket sätt

och hur mycket vädret påverkar företaget. Att företag kan få fram sitt exakta

väderberoende är dock ingen självklarhet. Detta har konsekvenser gällande

möjligheter att hantera hela väderrisken med väderderivat. Dessa faktorer

diskuteras i detta avsnitt.

Väderkänsliga företag är vanligtvis medvetna om att deras resultat är beroende

av väder. I massmedierna beskrivs det ofta hur vädret har påverkat olika företags

resultat och i många branscher skyller man på vädret om resultatet blivit sämre

                                                          
12 Egen översättning, kallas basis risk på engelska
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än förväntad13. Vädret är dock ett komplext fenomen och det räcker inte att veta

att ett företag är väderberoende för att de ska kunna hantera sin väderrisk.

För det första måste man veta vilken väderfaktor som påverkar resultatet; är det

temperatur, regnmängd, soltimmar osv. Man kan exempelvis tro att företaget är

känsliga för temperaturförändringar men i själva verket är antalet soltimmar

avgörande för variationen i deras resultat. Man behöver naturligtvis också veta

åt vilket håll resultatet påverkas av väderfaktorn, med andra ord om påverkan är

positiv eller negativ.

Det är inte realistiskt att anta att man kan få fram ett företags väderberoende

(påverkande väderfaktor samt storleken på påverkan) exakt. Det finns många

faktorer som påverkar ett företags försäljning och resultat. Därför går det inte att

veta exakt hur stor del av svängningarna som beror på vädret. Ofta kan man

dock få fram en ungefärlig uppskattning av väderkänsligheten.

Exempelvis kan nämnas att SMHI under en längre tid genomfört mätningar av

företags väderberoende. Med hjälp av dessa mätningar får man fram vilken

väderfaktor som påverkar ett företags resultat eller försäljning. Analyser görs av

SMHI i samband med att de säljer väderprognoser till företag. Dessa mätningar

av väderkänslighet ska således fungera som ett stöd när ett väderberoende

företag ska använda sig av väderprognoser i sin planering. Figur 10 på nästa sida

är framtagen av SMHI handel och illustrerar sambandet mellan försäljningen av

drycken MER och temperatur.

                                                          
13 Exempelvis H&M (DI, 2001-01-25), Wedins (Affärsvärlden, 2001-01-17), SIBA (Bit, 2000-12-25), Sydkraft
(Delårsrapport, januari-september 2000; Bit 2000-11-27), Cloetta (Börsveckan, 2000-05-29), Åhus Glass
(Halvårsrapport, 2000)
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Figur 10: Hur MER-försäljningen påverkas av vädret (Källa: www.smhi.se)

Rent praktiskt görs mätningen av väderkänsligheten med hjälp av

regressionsanalyser där exempelvis försäljningsstatistik samkörs med väderdata.

Väderkänsligheten uttrycks som en korrelationskoefficient, vilket beskriver

sambandet mellan väderfaktorn och försäljningen. För att kunna genomföra

dessa regressionsanalyser används det statistik från 3-5 år.

Enligt Krister Hammar på SMHI är det oftast inte meningsfullt att använda mer

än 3-5 års historik. Under längre perioder tillkommer det ofta andra faktorer som

påverkar ett företags försäljning, exempelvis konjunkturcykler och nya

produkter. Det kan självklart tillkomma nya produkter och även förekomma

andra faktorer som påverkar resultatet i företag under 3-5 årsperioden. Om

statistiken rensas från dessa faktorer leder det till bättre analys.

För att mäta väderkänslighet behövs försäljnings- eller resultatstatistik på

veckobasis. Detta beror på att vädret tenderar att förändras i vädercykler på 14
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dagar (Hammar). Detta kan försvåra analysen då företagen ofta har

försäljningsstatistik på månadsbasis. Om man inte har den statistiken som

behövs kan det vara svårt eller omöjligt att få fram deras väderkänslighet på ett

pålitligt sätt.

Krister Hammar anser att de analyser som SMHI genomför ger en bra bild av

företagens väderkänslighet. Vi anser dock att detta förutsätter att företag har

detaljerad statistik, att statistiken till stor del kan rensas från störande faktorer

samt att det är frågan om ett någorlunda starkt väderberoende. För att få fram ett

pålitligt samband krävs det att statistiken inte påverkas för mycket av andra

faktorer. Eftersom resultatet alltid i viss mån kommer att påverkas av andra

faktorer bör det röra sig om ett någorlunda starkt väderberoende.

Olika kombinationer av väder kan ha olika konsekvenser för en aktör. Ett stort

antal soltimmar en kylig dag kan exempelvis påverka glassförsäljningen i

mindre grad än lika stort antal soltimmar en varm dag. Istället för en väderfaktor

kan det vara flera olika faktorer som tillsammans påverkar företaget (i

ovanstående exempel är det soltimmar i kombination med temperatur).

Det är möjligt att ta fram väderkänsligheten för en kombination av flera

väderfaktorer. Exempelvis SMHI genomför dessa analyser som kallas för

väderindex och bygger på vädrets avvikelse från det normala angående

temperatur, soltimmar och nederbörd (www.smhi.se). Ju fler väderfaktorer som

påverkar företaget och ju mer dessas påverkan skiljer sig mellan olika platser

och tidpunkter, desto svårare är det att få fram ett samband som beskriver

företagets väderkänslighet på ett bra sätt.

Det finns ett starkt samband mellan väder och försäljning i många branscher. I

många företag är korrelationskoefficienten mellan försäljning och någon
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väderfaktor 0,7-0,9. (Hammar) Även om det går att få fram starka korrelationer

mellan försäljningen och vädret, kan man nästan aldrig få fram perfekt

korrelation. Detta beror som sagt på att det alltid finns andra faktorer som

påverkar företaget och går inte att rensa bort. Man kan inte veta exakt hur

mycket vädret påverkar företaget, utan det finns alltid en viss osäkerhet kvar i

resultaten.

Om ett företag skulle vilja göra sig helt oberoende av vädret, krävs det en

mycket exakt bild av hur företagets resultat samverkar med en viss väderfaktor.

Denna information behövs för att företaget ska kunna köpa väderderivat som

kan motverka deras väderberoende. Som diskuterats ovan är det problematiskt

att få en exakt bild av hur företagets väderberoende ser ut. För de flesta företag

är det således inte möjligt att hantera hela sin väderrisk med hjälp av

väderderivat eftersom det inte är möjligt att få fram det exakta sambandet mellan

t ex intäkter och en eller flera väderfaktorer. Det är däremot ofta möjligt att få

fram en ungefärlig bild av hur väderrisken påverkar resultatet.

Vi anser att data som fås fram om företagets väderberoende kan användas som

beslutsunderlag när ett företag ska bestämma sig för om de ska vidta åtgärder för

att hantera sitt väderberoende. Anledningen är att det inte är nödvändigt att

känna till väderberoendet exakt för att kunna avgöra detta. Om det går att få

fram en någorlunda uppskattning av hur t ex intäkter och temperatur samverkar

är det möjligt att göra företaget mindre känsligt för temperatur. Även om det inte

är tekniskt möjligt att hantera hela väderrisken, finns det ett stort värde i att

kunna minska den. Dock är det inte bara företagets väderkänslighet i sig som ska

avgöra om företaget ska hantera sin väderrisk.

Man bör vara medveten om att väderrisk bara är en del av företagets totala risk.

Intäkter, kostnader och resultat kommer alltid att variera mellan olika perioder
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beroende på en mängd olika faktorer. Det är inte möjligt att göra företaget helt

riskfritt. Det finns inte heller någon större fördel med att ta bort risken helt,

risktagandet är ju själva fundamentet för företagets lönsamhet.

Intäktsvariationen behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Det är när

variationerna blir av en sådan magnitud att det leder till en negativ följdeffekt

som det blir problematiskt. Ett exempel är när intäkterna hastigt sjunker på ett

sådant sätt att företaget får likviditetsproblem. Generellt sätt skulle det kunna

sägas att den marginella skadan av intäktsvariationer tilltar i takt med att

storleken på variationerna ökar. De flesta företag klarar av i alla fall någon

avvikelse i kassaflödet utan att det ställer till något större problem.

Sannolikheten för att en problematisk situation skall uppstå ökar ju längre bort

från den genomsnittliga intäktsnivån företaget kommer. Eller närmare bestämt ju

lägre intäkter desto större sannolikhet för problem. Nyttan av att minska

intäktsvariationerna är följaktligen störst då de extrema svängningarna tas bort,

då det är dessa svängningar som är de mest problematiska.

6.2 Värderingsproblem

I dagsläget är marknaden för väderderivat en marknad med dålig likviditet och

höga priser (McIntyre & Doherty, 2001). Det innebär att väderderivat säljs till

priser märkbart högre än det teoretiska värdet14. De höga priserna är en följd av

det begränsade antalet aktörer på marknaden. Detta i sin tur beror på tre

huvudproblem: Problemet med att hitta en allmängiltig värderingsmodell för

väderderivat, problemet med att välja längd på väderhistorik vid värderingen

samt problem förknippade med kreditrisk. Höga priser gör att väderderivat blir

                                                          
14 Det teoretiska värdet är det matematiska värdet av ett derivatinstrument som fås fram med hjälp av en
värderingsmodell.
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mindre attraktiva att använda för att hantera väderrisk. I dagsläget ligger

priserna 20-30 procent över det teoretiska värdet (Zhuang, 2001b).

6.2.1 Modellproblemet

För att tydliggöra vikten av att kunna få fram ett teoretiskt värde på ett

derivatinstrument kan det vara på sin plats att kortfattat beskriva vikten av Black

& Scholes-värderingsmodell på derivatmarknaden för finansiella tillgångar. Det

finns många likheter vad det gäller prissättning och värdering men det finns

också en del skillnader som får stora konsekvenser för värderingen av

väderderivat.

Olika sorters derivatinstrument har funnits och handlats med i flera hundra år

(Meissner, 1999). Den stora tillväxten av optionshandeln de senaste 25 åren

beror till stor del på den optionsvärderingsmodell som Fischer Black och Myron

Scholes konstruerade 1973. Black & Scholes-värderingsmodell är relativt enkel

att förstå och använda. Det är en modell som har stor acceptans bland aktörerna

på derivatmarknaden.

För att värdera en option med hjälp av Black & Scholes-modell krävs följande

ingångsvärden: Dagens pris på den underliggande tillgången, lösenpriset, den

riskfria räntan, löptid samt förväntad volatilitet (procentuell standardavvikelse)

för den underliggande tillgången. Den enda variabeln som användaren kan ha

någon egen åsikt om är den förväntade volatiliteten. För det mesta används

historisk data för att förutspå volatiliteten. (Meissner, 1999)

Eftersom de flesta aktörer använder samma värderingsmodell med i stort sett

samma ingångsvärden kommer åsikten om vad det teoretiska värdet på optionen

är inte att skilja sig särskilt mycket åt mellan aktörerna på marknaden. I
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slutändan bestäms marknadspriset inte av det teoretiska värdet, som Black &

Scholes-modellen ger, utan av verkligt utbud och efterfrågan. Poängen med att

alla använder snarlika värderingsmodeller är att marknaden får en stor

transparens. Alla ”vet” vad optionen är ”värd”. Om optionspriserna faller under

det teoretiska värdet kommer optionerna med största sannolikhet att uppfattas

som billiga. Detta kommer att dämpa viljan att ställa ut optioner, samtidigt som

köptrycket kommer att stiga. Om priserna skulle komma ur balans är det lätt att

upptäcka arbitragemöjligheter15, vilket kommer att driva priserna mot det

teoretiska värdet.

Det är viktigt att inse att det inte är Black & Scholes-modellen i sig som gör den

finansiella optionsmarknaden tämligen effektiv. På denna marknad är det inte

möjligt att göra riskfria vinster på lång sikt. Det är den goda

marknadslikviditeten som är en funktion av ett stort antal aktörer på marknaden

som skapar detta. Black & Scholes har spelat en viktig roll vad det gäller antalet

aktörer på marknaden. Genom sin relativa enkelhet och tillförlitlighet har den

underlättat aktörernas möjligheter att verka på optionsmarknaden. Detta medför

god likviditet.

6.2.2 Värderingsmodell för väderderivat

Ett grundläggande antagande vid härledandet av Black & Scholes-formel är att

det är möjligt att köpa och sälja den underliggande tillgången. Då kan man

konstruera en riskfri position genom att kombinera optioner och den

underliggande tillgången. Eftersom positionen är riskfri, kommer den att ha en

avkastning motsvarande den riskfria räntan. På så sätt går det att härleda det

teoretiska värdet för optionen. Eftersom det inte möjligt att köpa och sälja

                                                          
15 Arbitragemöjlighet = möjlighet till riskfri vinst genom att köpa och sälja optioner och den underliggande
tillgången
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temperatur eller solsken, faller detta grundkriterium vilket gör att Black &

Scholes-modell inte är tillförlitlig vid värdering av väderderivat. (McIntyre &

Doherty, 2001)

Eftersom Black & Scholes värderingsmodell inte är användbar vid värderingen

av väderderivat kan man fråga sig hur värderingen i så fall går till. Vad det

gäller värderingen av de standardiserade instrumenten som handlas på CME

föreligger inga problem med avseende på vilket tillvägagångssätt som skall

användas vid värderingen. Terminernas värde bestäms genom skillnaden mellan

lösenpris och förväntat utfall med en justering för den riskfria räntan.

Terminspositionen har inget värde varken för köpare eller för säljare när den

ingås då lösenpriset alltid sätts på det förväntade utfallet. Marknaden har i och

för sig vissa svårigheter med att hantera meteorologiska data som

beslutsunderlag vilket vi kommer att diskutera under nästa avsnitt,

”Historikproblemet”.

De optioner på terminer som det handlas med på CME kan värderas med Black

& Scholes-modell. Detta eftersom den underliggande tillgången inte är väder,

utan en termin på väder. Eftersom det är möjligt att köpa och sälja terminen,

uppfylls Black & Scholes antagande om att det går att konstruera en riskfri

position genom att kombinera optionen med den underliggande tillgången

(terminen).

Val av värderingsmodell för värdering av standardiserade väderderivat är

således inget större problem. Dessvärre finns det inte heller många

väderkänsliga företag som kan minska sin utsatthet för väder med hjälp av

produkterna på CME. Kontrakten finns endast på tio städer och de flesta

slutanvändare behöver produkter som är mer skräddarsydda för deras situation

för att de ska vara meningsfulla att använda. Kontrakten på CME används
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företrädelsevis av stora utställare på OTC-marknaden för att inbördes fördela

och förflytta väderrisker. I dagsläget är dessutom handeln på CME tämligen

begränsad. För det väderutsatta företaget som vill använda sig av väderhedging

är det främst OTC-marknaden som är aktuell. Här handlar det ofta om, som vi

tidigare har visat, optioner med ett väderindex som underliggande tillgång. Det

är mycket svårare att värdera dessa instrument, man kan inte använda Black &

Scholes-modell eftersom det inte är möjligt att köpa och sälja det underliggande

indexet.

För värdering av väderderivat som handlas på OTC-marknaden används istället

Monte Carlo-simuleringar. Detta innebär, mycket förenklat, att man tar fram

sannolikheten får ett visst värde för optionen genom att testa tusentals möjliga

utfall mot historiskt väder. På så sätt går det, genom att kombinera

sannolikheterna för att optionen skall medföra en viss utbetalning, att få fram det

teoretiska värdet på optionen. Ross McIntyre på Speedwell Weather Derivatives,

en av utställarna av väderderivat, hävdar även att Black & Scholes går att

använda med vissa mindre förändringar, de flesta andra utställarna verkar dock

vara av åsikten att Black & Scholes-modell inte är tillförlitlig.

De större aktörerna som ofta fungerar som säljare av väderderivat har lagt ner

mycket pengar och energi på att få fram korrekta värderingsmodeller. Att ha

tillgång till en värderingsmodell är en grundförutsättning för att kunna ställa ut

väderderivat. Detta medför att de aktörer som idag har tagit fram

värderingsmodeller inte är intresserade av att offentliggöra dessa eftersom det

skulle öka konkurrensen och pressa ner marginalerna. Även om dessa

värderingsmodeller vore offentliga skulle konkurrensen vara tämligen begränsad

eftersom det krävs ingående kunskaper om kvantitativ analys och meteorologi

för att modellerna skall kunna användas på ett meningsfullt sätt (McIntyre &

Doherty, 2001).



64

Frånvaron av en allmänt accepterad, enkel och tillgänglig värderingsmodell

medför att det på väderderivatmarknaden inte finns en gemensam uppfattning

om vad det teoretiska värdet på ett visst väderderivat är. Effekten av detta blir att

det inte är särskilt attraktivt för nya aktörer att ge sig in som utställare av

väderderivat. Samtidigt är det svårt för köparna att få fram det teoretiska värdet

på de derivatinstrument som de erbjuds. Eftersom den mesta handeln sker på

OTC-marknaden erbjuder inte utställarna exakt samma instrument vilket gör det

svårt för slutkunden att jämföra priser.

Sammantaget leder detta till att priserna, i form av premie i förhållande till det

teoretiska värdet, är avsevärt mycket högre på väderderivatsmarknaden än på

den finansiella derivatmarknaden (Zhuang, 2001a). Avsaknaden av en enkel och

allmänt accepterad värderingsmodell, som Black & Scholes för den finansiella

optionsmarknaden, skapar höga priser. Detta eftersom transparens på marknaden

blir dålig samt potentiella aktörer stängs ute.

6.2.3 Historikproblemet

Oavsett vilken värderingsmodell man väljer att använda kommer väderhistorik

att vara en mycket betydelsefull variabel för att räkna fram det teoretiska värdet

på ett derivatinstrument. Förhållandet mellan väderderivatets förutbestämda

lösen (t ex 200 UVGD) och verkligt väderutfall är det som avgör om en

utbetalning kommer att ske. Detta i sin tur bestämmer värdet på väderderivatet.

Inom vetenskapen och på de finansiella marknaderna studerar man ofta

historiska data för att försöka förutspå framtiden, detta gäller även för

väderderivat. Genom att studera tidigare klimatförhållanden försöker man

uppskatta hur stor sannolikheten är för ett visst väderutfall.
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Värdet på ett derivat kan variera avsevärt beroende på vilken historik som

används. Olika historiska perioder har haft stora skillnader i vädervolatilitet.

Detta innebär att om två aktörer använder olika historiska data kommer ha svårt

att enas om det teoretiska värdet. En del hävdar att begränsad historik såsom 10

eller 20 års historik är bäst. Andra vill använda 50 år eller all tillgänglig historik.

(Dischel, 1998) I dagsläget finns det ingen enighet om vilken mängd historiska

data som ger den bästa indikationen på hur vädret kommer att utvecklas i

framtiden. Anledningen till varför aktörerna har svårt att enas kring vilken längd

som skall användas beror på att klimatet har förändrats under den tid som man

fört väderstatistik. Det finns ingen enighet kring hur fenomen som El Niño

påverkar klimatet, är de tillfälliga händelser eller något som skall finnas med i

modellerna? Dessutom finns det en global uppvärmningstrend som innebär att

medeltemperaturen har ökat de senaste 100 åren (Dischel, 1999).

Låt oss illustrera hur stor betydelse valet av väderhistorik har för det teoretiska

värdet. En köpoption på UVGD i New York där varje UVGD värderas till $10

000, med en maximal utbetalning på $1 000 000, kommer att ha ett teoretiskt

värde på $100 500 om tio års historik används. Om det istället används femtio

års statistik blir värdet $240 500. Denna värdering är gjord med en Monte Carlo-

simulering. Man kan således genom att använda sig av en värderingsmodell,

men med olika väderhistorik, få fram teoretiska värden som skiljer sig åt

avsevärt. (Dischel, 1998) Om någon annan modell skulle användas, är det

mycket möjligt att det teoretiska värdet blivit annorlunda. Men skillnaden hade

blivit av samma, eller ungefär samma, storlek eftersom historiken är en så pass

central ingångsvariabel i alla värderingsmodeller.

Historikproblemet leder till att aktörerna har svårt att komma överens om vad

det teoretiska värdet är. Det blir svårt för slutkunden att få en exakt uppskattning

av vad kontraktet är värt och det gör det svårare för nya aktörer att ge sig in på
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marknaden. Osäkerheten leder till att utställare kommer att vilja ha en hög

riskpremie eftersom de inte exakt vet vilken risk de utsätter sig för. Allt detta

leder till dålig likviditet och höga priser vilket hämmar utvecklingen av

väderderivatmarknaden samt gör väderderivat till ett dyrt

riskhanteringsinstrument.

6.2.4 Kreditrisk

Eftersom väderderivat säljs till premier som konsekvent och märkbart är större

än det teoretiska värdet, finns det goda möjligheter för utställare (säljare) att

göra goda vinster. Detta torde locka fler utställare till marknaden. Exempelvis

omnämns hedgdefonder16 som potentiella aktörer på väderderivatmarknaden

eftersom de är villiga att ta på sig risker mot betalning. Problemet är att de flesta

hedgefonder eller liknande aktörer ofta har en låg kreditvärdighet.

Kreditvärdighet eller närmare bestämt avsaknaden av kreditvärdighet har

allvarliga implikationer för utvecklingen av väderderivatmarknaden. På denna

marknad är det oftast den som vill hedga som är köpare och risktagare som är

säljare. Eftersom risktagarna får en premiebetalning i början av transaktionen

mot att de tar på sig väderrisken, kan deras trovärdighet vara avgörande för om

transaktionen kommer att genomföras. Det är inte meningsfullt för ett

väderutsatt företag att göra affärer med en utställare som har låg kreditvärdighet.

Då utsätter sig företaget för en kreditrisk, som dessutom sammanfaller med

väderrisken. Om utställaren skulle hamna i betalningssvårigheter när köparen

egentligen skulle ha fått en utbetalning, blir effekten för köparen att premien är

bortkastad (väderrisken finns kvar) eftersom utställaren inte kan leva upp till sitt

åtagande. (Zhuang, 2001b)

                                                          
16 Hedgefonder = Fonder som medvetet utsätter sig för stora finansiella risker för att få hög avkastning, ofta med
hjälp av derivatinstrument
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Det mest uppenbara sättet att kringgå detta problem är att låta hedgefonden

deponera en marginal som är stor nog att täcka den maximala utbetalningen på

optionen de säljer. Tyvärr finns det ett problem med marginaldeponeringar. De

flesta väderoptioner har en maximal utbetalning som ligger 3 till 5

standardavvikelser från det genomsnittliga antalet graddagar (Zhuang, 2001b).

Väldigt få hedgefonder har råd att deponera så stora summor, följande exempel

illustrerar varför.

Exemplet gäller en säljoption på UVGD november till mars i Albany, New

York. Det genomsnittliga antalet UVGD under den perioden är 5400,

standardavvikelsen är 320. Lösen är satt till en halv standardavvikelse ”out-of-

money”, d v s 5240. Varje graddag värderas till $1000, maximal utbetalning är

satt till $1 000 000, vilket är ungefär 3,7 standardavvikelser från genomsnittligt

antal graddagar. Det teoretiska värdet på optionen är $64 000. Marknadspriset är

$90 000. Riskpremien 90 000 – 64 000 = $26 000 kan ses som en belöning till

risktagaren. Hedgefonder borde attraheras av den belöningen och risken. Om de

måste deponera $1 000 000 - $90 000 = $910 000 som marginal under fyra

månader, blir premien på $26 000 inte lika attraktiv längre. Den årliga

avkastningen blir då bara 8,5%. Trots att väderoptioner har premier som ligger

långt över det teoretiska värdet, innebär marginaldepositionen att avkastningen

för hedgefonden inte alls blir särskilt attraktiv. Exemplet är konstruerat av

Michael Zhuang, Director of Financial Engineering at FIMAT USA Inc.

Commodity Risk Management Group.

6.2.5 Konsekvensen av de höga priserna

De problem kopplade till värderingen av väderderivat; modellproblemet,

historikproblemet och problemet med kreditrisk, leder till begränsat antal aktörer

på väderderivatmarknaden. Det begränsade antalet aktörer på marknaden gör
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den ineffektiv och leder till dålig transparens av priserna. Detta gör det möjligt

för utställare av väderderivat att ha höga marginaler, vilket leder till att

instrumenten blir dyra. Detta gör väderderivat till ett mindre attraktivt

riskhanteringsinstrument. De höga priserna har konsekvenser för användare som

de behöver ta hänsyn till vid beslut om anskaffning av väderderivat.

Om marknaden för väderderivat skulle vara effektiv och priserna motsvara det

teoretiska värdet, skulle anskaffning av derivat varken vara en vinst- eller

förlustaffär på lång sikt. Även om en option innebär en initialkostnad i form av

en premie, motsvarar premien det långsiktiga, förväntade värdet av optionen. Då

är den långsiktiga konsekvensen av hedgingen att svängningarna i resultatet

minskar men det långsiktiga förväntade resultatet förblir densamma som utan

optionen.

Marginalerna på väderderivat är höga och priserna ligger över det teoretiska

värdet. Detta leder till att kostnaden för instrumentet är högre än dess förväntade

värde. Hedgingen minskar svängningarna i resultatet, dock till en kostnad som

inte motsvarar dess värde. Om man skaffar ett derivatinstrument vars pris ligger

över dess värde leder detta till att det företagets långsiktiga förväntade resultat

sjunker. Detta illustreras i figur 11 på nästa sida.
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Figur 11: Hur väderderivat påverkar det långsiktiga resultatet i ett företag

Kurvorna representerar de förväntade svängningarna i resultaten utan derivat

respektive med derivatanvändning. Om företaget innehar ett derivat minskar

svängningarna i resultatet då hedging stabiliserar kassaflöden.

Linjerna representerar de förväntade långsiktiga genomsnittsresultaten utan

respektive med derivatanvändning. Det förväntade genomsnittsresultatet är lägre

när företaget innehar väderderivat. Detta beror på att priset på instrumenten är

högre än dess förväntade värde.

Den totala konsekvensen av derivatanvändningen är att den långsiktiga

resultatkurvan blir jämnare (svängningarna minskar) men förskjuts också nedåt,

vilket leder till lägre genomsnittsresultat på lång sikt. Med andra ord blir

företagets förväntade resultat på lång sikt lägre med än utan väderhedging. Höga

priser leder till att anskaffning av instrumentet på lång sikt är en förlustaffär (om

man bara ser på det förväntade resultatet).

-20

-10

0

10

20

30

40

Förväntade svängningar i
resultatet utan
derivatanvändning

Förväntade svängningar i
resultatet med
derivatanvändning

Förväntat
genomsnittsresultat utan
derivatanvändning

Förväntad
genomsnittsresultat med
derivatanvändning



70

6.3 Basrisk

Basrisk är ett annat problemområde för väderderivat. Eftersom den

underliggande tillgången är väder, är problemet med basrisk stort på

väderderivatmarknaden. I detta avsnitt förklaras både vad basrisk är och hur det

påverkar väderderivat som riskhanteringsinstrument.

6.3.1 Basrisk – en definition

Lösenpriset på en termin sätts alltid vid det förväntade marknadspriset på

lösendagen. Det är dock inte säkert att priserna utvecklas som man tror, vilket

kan leda till att lösenpriset och marknadspriset på lösendagen skiljer sig åt.

Osäkerheten beträffande skillnaden mellan marknadspriset och lösenpriset på

lösendagen kallas för basrisk. (Hull, 1997) Ju större osäkerhet gällande hur

marknadspriset på den underliggande tillgången utvecklas, desto högre basrisk.

Detta beror på att det är då mycket svårare att förutse skillnaden mellan

marknadspris och lösenpris på lösendagen.

Den andra delen av basrisk består av den osäkerhet som är kopplad till

förhållandet mellan tillgången som ska säkras med terminsavtalet och den

underliggande tillgången av terminsavtalet. Det finns nämligen inte alltid

möjligheter att inneha terminskontrakt på exakt den tillgången som ska säkras.

(Hull, 1997) I hedgingssyfte kan man använda kontrakt med en underliggande

tillgång som är starkt korrelerad med den tillgången som ska säkras. Dock är

korrelationen oftast inte perfekt, priserna utvecklas inte exakt lika. Denna risk

utgör den andra delen av basrisk.

Basrisk är den del av risken som hedgingpositionen inte eliminerar, det går inte

att säkra sig mot basrisken med instrumentet i fråga. På väderderivatmarknaden
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uppstår basrisk dels på grund av att det inte går att förutsäga hur vädret kommer

att utvecklas, dels på grund av att det inte är möjligt att inneha kontrakt på alla

geografiska lägen (den underliggande tillgången motsvarar inte exakt det som

ska säkras).

Eftersom vädret är svårt att förutse är osäkerheten gällande skillnaden mellan de

verkliga väderförhållandena och de i kontraktet specificerade väderförhållanden

(lösen) mycket stor. Om man exempelvis innehar en termin på antalet UVGD i

New York under januari månad sätts antalet UVDG i kontraktet till det

förväntade antalet. Detta kan dock visa sig skilja mycket från det verkliga

antalet både uppåt eller neråt (vädret kan bli ovanligt varmt eller kallt under

januari månaden) och skillnaden är svår att förutse. Det innebär att basrisk på

den dagen som kontraktet ingås är hög då osäkerheten om det verkliga utfallet i

förhållande till lösen är stort.

Vädret är svårt att förutse på grund av att historisk data inte beskriver dagens

väder på ett bra sätt. Idag finns det en uppvärmningstrend som försvårar detta

ytterligare. Medeltemperaturen i världens städer har ökat under de senaste

hundra åren och det råder stor osäkerhet om den framtida utvecklingen.

(Dischel, 1999) Denna osäkerhet påverkar basrisken. Om historiska data skulle

kunna användas för att förutse vädret på ett pålitligt sätt skulle basrisk på

väderderivatmarknaden vara mycket lägre.

Det är inte alltid möjligt att inneha derivat i den stad där skydd mot ogynnsamt

väder behövs. Exempelvis skrivs standardiserade terminskontrakt på CME

gällande bara tio olika städer i hela USA. Om man vill väderhedga i någon

annan stad kan man välja den stad av dessa tio där antalet NKGD eller UVGD

under en viss period är starkast korrelerad med antalet NKGD eller UVGD i den

stad där man vill sänka sin väderrisk. Detta leder dock till ytterligare osäkerhet
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då vädret i dessa städer kan utvecklas olika under kontraktsperioden. Förutom

osäkerheten vad gäller möjligheterna att förutse utvecklingen av vädret finns det

i detta fall en ytterligare osäkerhetsfaktor gällande skillnaden i utvecklingen av

vädret vid olika geografiska lägen. Även om vädret i två städer vanligtvis är

starkt korrelerade kan de skilja sig markant åt under kontraktsperioden. Enligt

Geoffrey Considine (2001) kan vädret på två platser exempelvis vara starkt

korrelerade på veckobasis men inte på månadsbasis.

Även om man innehar ett terminskontrakt i den stad där skydd mot ogynnsamt

väder behövs kan det fortfarande finnas ytterligare basrisk på grund av att vädret

kan skilja sig mellan två geografiska lägen inom en och samma stad. Vädret på

två platser som ligger nära varandra kan faktiskt ha olika väder inte bara

tillfälligt utan också i genomsnitt. Lokala särdrag såsom närheten till berg,

kustlinje eller öken kan förklara dessa skillnader. (Dischel, 1999) Exempelvis i

de tio städer där terminer på CME handlas kan det finnas skillnader i vädret

inom en och samma stad. Temperaturen som ligger till grund för beräkningarna

av antalet UVGD och NKGD mäts på en mätstation i varje stad men vädret kan

vara olika i andra delar av staden.

Andra väderfaktorer, förutom temperatur, kan också skilja sig mellan olika

geografiska lägen även i en och samma stad. Om exempelvis en pub i centrala

Stockholm vill skydda sig mot ett stort regnmängd och i kontraktet specificeras

att regnmängden, som ligger till grund för betalningarna, ska mätas på Arlanda,

kan det hända att under kontraktsperioden regnar det lite just på Arlanda och

mycket i centrala Stockholm. Det går knappast att inneha ett kontrakt där

regnmängden mäts precis ovanför puben då det knappast går att hitta en aktör

som skulle ställa ut ett sådant kontrakt (alternativt finns det kanske inte

möjligheter att mäta regnmängden just där).
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Ytterligare ett problem är att mätstationerna är inte ofelbara, speciellt vad gäller

mätningen av nederbörd (Hunter, 1999). Detta lägger en ytterligare dimension

till basrisk på väderderivatmarknaden då det inte går att helt lita på de

mätresultaten som ligger till grund för utbetalningarna. Detta kan jämföras med

basrisk i andra kontrakt där marknadspriserna är kända och där det inte finns

möjligheter att ”mäta” marknadspriserna fel.

Basrisk är ett stort problemområde för väderderivat och är svårt att hantera.

Svårigheten med att lösa problemet med basrisk på väderderivat grundar sig på

de speciella egenskaper som vädret har. Vädret är ett fenomen som ligger

utanför mänsklig kontroll. Vädret kan inte påverkas, ändras eller manipuleras

genom exempelvis regler, spekulation eller av stora marknadsaktörer. Man kan

inte heller lagra väder eller flytta det från en plats till en annan. (Cogen, 1998)

Möjliga åtgärder som kan minska basrisk på väderderivat är således mycket

begränsade, dock finns det möjligheter att utveckla mer pålitliga sätt att

prognostisera vädret och ha fler mätstationer.

6.3.2 Konsekvensen av basrisk för användare

Basrisk är problematiskt då det minskar effektiviteten i hedgingen. Om basrisk

är hög är det sannolikt att derivatinstrument inte eliminerar hela den risken som

ska elimineras. Med andra ord är det osäkert om man lyckas hedga väderrisken

med instrumentet. Att basrisk på väderderivatmarknaden är hög leder till att

effektiviteten i väderhedgingen är låg. Vad gäller finansiella derivat är basrisk

mycket mindre. Dessutom är väderhedging mycket dyrare än exempelvis

valutahedging (se avsnittet ”Problem med värdering”). Att det inte går att vara

säker att hedgingen fungerar som det ska, i kombination med att det är dyrt, gör

väderderivat till ett mindre attraktivt riskhanteringsinstrument.
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Basrisk på väderderivatmarknaden är mycket svårt att kvantifiera. Det finns

många faktorer som påverkar basrisk på väderderivat och dessa faktorer skiljer

sig mellan olika platser och olika tidpunkter, vilket gör kvantifieringen ännu

svårare. Detta är ett problem för potentiella användare då det är svårt att veta

storleken på den ytterligare risk som de tar. Man vet inte på förhand vad

sannolikheten är för att hedgingen inte eliminerar hela risken. Då är det också

svårt att bedöma om den risken är värd att ta.
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7 Slutsatser

Detta kapitel innehåller en diskussion kring användandet av väderderivat som

ett sätt att minska risker i företag. Kapitlet innehåller våra egna tankar och

åsikter kring vilka faktorer vi anser är viktigt att ta hänsyn till när ett företag

står inför valet att använda sig av väderderivat.

Som tidigare nämnts i kapitel 3 är risk i sig ingenting som är positivt eller

negativt. Risk är en osäkerhet som kan leda till något bra eller dåligt. Huruvida

utfallet är fördelaktigt eller ej beror till stor del på företaget och dess specifika

situation. En viss händelse kan vara positiv för ett företag och negativ för ett

annat.

Risktagande är ett fundament för företagande och själva grunden för lönsamhet.

Ofta handlar det om att företaget skall utsätta sig för risker som det är bättre

lämpat att hantera än andra företag. Företag skall dock inte utsättas för

godtyckliga risker, utan istället skall företag utsättas för risker som för

verksamheten framåt, risker som kan utgöra basen för ett lönsamt företag.

Övriga risker skall i görligaste mån undvikas, nyttan av att undvika risken måste

dock överstiga kostnaden för att ta bort risken för at det skall vara rationellt att

undvika risken.

Som vi tidigare nämnt kan ett företags totala risk delas upp i finansiell risk och

affärsrisk. För väderkänsliga företag utgör väderrisken en del av affärsrisken.

Det är företagets totala risk som är avgörande, hur risken fördelar sig mellan

olika delar av verksamheten eller finansieringen av företaget spelar ingen roll.

Högre totalrisk leder till högre avkastningskrav från ägarna och högre räntekrav

från långivare. Det går inte att säga att ett företag skall utsätta sig för en viss
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totalrisk utan det är upp till ägare och ledning att avgöra vilken risknivå de anser

att företaget skall ha.

Ett företag som vill sänka sin totalrisk bör göra detta genom att minska den risk

som det kostar minst att minska, d v s den risk som det är mest kostnadseffektivt

att minska. Kostnaden för att minska en viss risk kan bestå av en initial kostnad

för att vidta en risksänkande åtgärd. Om företaget använder sig av väderderivat

för att sänka risken, kan detta exemplifieras med att företaget köper en option.

Inköpet av optionen är förknippad med en initial premiebetalning, optionen ger

sedan företaget skydd mot ogynnsamt väder.

Kostnaden för att sänka risken kan också bestå av att företaget avstår från en

viss vinstpotential. Om företaget använder sig av väderderivat, kan detta

exemplifieras med att företaget ingår i en terminsposition. Terminspositionen

har ingen initial kostnad för företaget och ger skydd mot ofördelaktigt väder.

Priset består av att terminen blir en kostnad för företaget om vädret blir

fördelaktigt för den operativa verksamheten.

Kostnaden för den risksänkande åtgärden kan även bestå av en kombination av

en initialkostnad och uppgivande av vinstpotential. Om företaget använder sig

av derivatinstrument, kan detta exemplifieras med en collar. En collar är

förknippad med en initial premiebetalning men eftersom företaget även avstår en

viss vinstpotential kommer premien att bli lägre än om samma risksänkning

skulle ha gjorts med hjälp av en option.

Att minska ett företags väderrisk har varit dyrt och komplicerat jämfört med att

sänka andra risker i ett företag. Det har ofta inneburit omfattande förändringar

av företagets operativa verksamhet, vilket är dyrt och/eller tidskrävande. Företag

som strävar efter att sänka sin totalrisk kan ofta vara mycket väl medvetna om
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att de har en betydande väderrisk. Eftersom det har varit så pass dyrt och

komplicerat att sänka företagets väderrisk har det ofta varit mer rationellt att

minska någon annan risk i företaget. På samma sätt som ett företag med stor

finansiell risk kan kompensera detta med en liten affärsrisk, kan ett företag med

stor väderrisk kompensera detta med ett lågt risktagande i övrigt. I och med

uppkomsten av väderderivat öppnas det nya möjligheter för företag att hantera

väderrisk.

Väderderivat gör det möjligt att hantera väderrisker utan att göra förändringar av

den operativa verksamheten. Med hjälp av väderderivat kan företag genom att

utsätta sig för en ytterligare risk, som är förknippad med

väderderivatspositionen, minska sin väderrisk. För att sänka ett företags

väderrisk med väderderivat skall företaget införskaffa ett väderderivat vars

värde beror på den eller de väderfaktorer som påverkar företagets resultat.

Väderderivatets värdeutveckling skall verka åt motsatt håll mot företagets

väderrisk, d v s om företagets försäljning sjunker med lägre temperatur skall

väderderivatet öka i värde med lägre temperatur. Detta leder till att den

sammantagna risken av företagets väderrisk samt väderderivatet blir lägre än

den initiala väderrisken. Detta leder till att företagets totala risk blir lägre.

Att väderderivat inte alltid är ett riktigt så elegant sätt att hantera risker blir

kanske som tydligast i exemplet om volymrisk (se avsnitt 5.1). Genom att ingå i

en väderderivatposition kommer företaget att bli mindre känsligt för perioder

med ogynnsamma väderförhållanden eftersom företaget då kommer att få en

utbetalning. Detta sker dock på bekostnad av att företaget kommer att förlora

pengar på sina väderderivatpositioner när vädret inte är tillräckligt ofördelaktigt

för att ge en utbetalning. Detta kommer att leda till att företagets långsiktiga

resultat omöjligt kan bli högre än om de inte hade använt sig av väderderivat.
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Eftersom företaget inte kommer att kunna köpa väderderivat till det teoretiska

värdet utan förlorar lite på varje transaktion, kommer det långsiktiga resultatet

att bli något lägre. Det här innebär inte att det är olönsamt att använda sig av

väderderivat. Men för att det skall vara lönsamt, måste väderderivatspositionen

hjälpa företaget att undvika en negativ situation som kostar mer än vad

kostnaden för instrumentet är.

Framförallt bör företaget betänka vad det är för bakomliggande faktor/faktorer

som leder till en problematisk situation. Är det verkliga problemet att företaget

är väderberoende eller att företaget exempelvis har för dålig likviditet för att

hantera variationer i kassaflödet (se avsnitt 5.2)? Företaget bör också undersöka

vad det finns för alternativ till väderderivat för att hantera väderrisken. Företag

som har intäktsvariationer kopplade till hur vädret förändras, kan lindra

effekterna av de variationerna som uppstår med hjälp av väderderivat. Detta

kommer inte att föra verksamheten framåt, d v s öka intäkterna eller minska

kostnaderna på lång sikt. Detta skulle dock kunna ske om företaget med hjälp av

väderprognoser snabbt kunde anpassa sig till den förändrade efterfrågan och på

så sätt minska sina kostnader. Ett annat alternativ skulle vara att utöka

sortimentet med produkter som är mindre väderberoende eller i bästa fall har ett

väderberoende som verkar åt det motsatta hållet.

Användandet av väderderivat är inget som kan skydda företaget mot

ofördelaktigt väder. Väderderivat kan däremot minska effekterna av den

osäkerhet som uppkommer som en följd av ofördelaktigt väder. Användandet av

väderderivat kräver inga förändringar av företagets operativa verksamhet.

Därför fyller det en funktion för att hantera väderrisker på ett snabbt och enkelt

sätt.
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Syftet med denna uppsats var att genomföra en kritisk granskning av

väderderivat som riskhanteringsinstrument. Ambitionen har inte varit att ge en

heltäckande bild av väderderivat utan att lyfta fram viktiga faktorer som ska tas

hänsyn till när användbarheten av väderderivat utvärderas. Enligt diskussionen

ovan är det följande punkter som vi anser är viktiga att vara medveten om när

väderderivat som riskhanteringsinstrument utvärderas.

•  Företag skall utsätta sig för ”rätt” risker, inte undvika risker.

•  Väderderivat gör det möjligt att sänka företagets totalarisk.

•  Väderderivat minskar inte företagets väderberoende, väderderivat kan

dock lindra konsekvenserna av väderberoendet.

•  Väderderivat i sig självt är aldrig lönsamt, det måste finnas en negativ

konsekvens som undviks med hjälp av väderderivat för att det skall löna

sig.
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