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Bitcoin har med introduktionen af børsnoterede futures taget 
et stort skridt i retning af mainstream finance. Muligheden for 
at handle futures-kontrakter er væsentlig for Bitcoin, eftersom 
en bred gruppe af investorer nu har mulighed for at opnå Bit-
coin-eksponering gennem etablerede finansielle institutioner 
frem for svagt regulerede krypto-børser med dertil hørende 
modpartsrisiko. For retail-investorer kan et velfungerende fu-
tures-marked desuden åbne op for billige og effektive Bitcoin 
ETF’er.

I denne artikel vil markedet for Bitcoin-futures blive analy-
seret fra forskellige vinkler:
 • Hvem er markedsdeltagerne, og på hvilken side af marke-

det handler de?
 • Hvordan er futures-kontrakterne skruet sammen, og hvad 

er implikationerne for de aktiviteter, som et futures-marked 
skal facilitere: hedging, spekulation og arbitrage?

 • Hvorfor er Bitcoin dyrere i futures-markedet – er det et 
strukturelt eller midlertidigt fænomen?

 • Hvad er perspektiverne for fremtiden: ETF’er og optioner?

Denne artikel forholder sig ikke eksplicit til prisen på Bitcoin, 
eller hvorvidt Bitcoin befinder sig i en ”spekulativ boble”, men 
præmissen for introduktionen af futures-kontrakterne (og for 
denne artikel) er naturligvis, at Bitcoin ikke går i nul, hverken 
på kort eller lang sigt.

Markedsdeltagere
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvem de potentielle markedsdel-
tagere er, hvis man vil forstå prisdannelsen i futures-markedet 
og identificere eventuelle handelsmuligheder. Fra grundlæg-
gende finansieringsteori ved vi, at markedsdeltagerne i et futu-
res-marked overordnet kan inddeles i tre grupper:
 • Hedgers er markedsdeltagere, som strukturelt har en kort 

eller lang position i det underliggende aktiv, og som afdæk-
ker sig ved at tage den modsatte position i futures-marke-
det. I råvare-markederne er de virksomheder, som udvinder 
råvarerne, ”strukturelt lang” og derfor naturlige sælgere i 

futures-markedet, mens virksomheder, som forbruger rå-
varerne i deres produktion, er ”strukturelt kort” og derfor 
naturlige købere i futures-markedet.

 • Spekulanter er markedsdeltagere, som har en holdning til 
den fremtidige prisudvikling, og som bruger futures-mar-
kedet til at spekulere i forhold til denne. Hedge-fonde o. 
lign. er blandt de store spillere i dette segment.

 • Arbitragører er markedsdeltagere, som søger at opnå en 
risikofri profit ved at handle modsatrettede positioner i 
cash- henholdsvis futures-markedet. Hvis futures-prisen 
er ”for høj” relativt til spotprisen efter indregning af cost-
of-carry og forventede udbytter, så sælger arbitragørerne i 
futures-markedet og køber i cash-markedet og vice versa.

I det følgende vil hver af disse grupper blive gennemgået i rela-
tion til Bitcoin futures-markedet.

Hedgers
De såkaldte Bitcoin miners er entiteter, som verificerer trans-
aktioner og belønnes med nye Bitcoins. Som ”producenter” af 
Bitcoin er miners således strukturelt lang og kan forventes at 
bruge futures-markedet til at hedge deres Bitcoin-indtægter. Da 
Bitcoin mining primært foretages af professionelle spillere, så 
er det plausibelt, at nogle af disse vil bruge futures-markedet 
til at afdække deres Bitcoin-indtægter, eftersom deres udgifter 
til elektricitet og hardware ikke er denominerede i Bitcoin.1 
Hedging flows fra Bitcoin miners kan potentielt have en betyde-
lig størrelse. I øjeblikket genereres omkring 1800 Bitcoin/dag2, 
hvilket med det nuværende prisniveau svarer til knap 30 mio. 
USD/dag, som kan afdækkes i futures-markedet.
Mens Bitcoin miners er naturlige sælgere i futures-markedet, 
er der i øjeblikket ingen naturlige købere blandt hedgers, dvs. 
der er ikke umiddelbart nogen gruppe af markedsdeltagere, som 
er strukturelt kort. Bitcoin benyttes ikke som betalingsmiddel i 
stor skala, og der er forfatteren bekendt ingen (legitime) spille-
re, hvis udgifter er denominerede i Bitcoin. På sigt kan Bitcoin 
ETF’er potentielt give anledning til betydelige flows på begge 
sider af markedet og forbedre likviditeten på samme måde, som 

1. En Bitmain S9 AntMiner (moderne mining hardware) kan i 
øjeblikket generere 0,0017 Bitcoin/dag ved maksimal kapa-
citet. Maskinen opererer ved 1275W, hvilket svarer til et ener-
giforbrug på 30,6 KWh/dag. Dertil kommer omkostninger til 
køb af hardware, nedkøling, husleje, sikkerhed et cetera.

2. Se https://en.Bitcoin.it/wiki/Controlled_supply.

Bitcoin futures – en indledende analyse
Med introduktionen af et futures-marked er Bitcoin-eksponering blevet tilgængelig for en bredere gruppe af investorer, som 
hidtil ikke har kunnet eller villet tilgå det underliggende marked for Bitcoin. Mekanikken i kontrakterne favoriserer umid-
delbart spekulanter på bekostning af hedgers og arbitragører, og friktionerne forbundet med futures-arbitrage betyder at fu-
tures-priserne kan indeholde væsentlig information om spekulanternes forventning til den fremtidige prisudvikling. Endeligt 
kan futures-markedet lede til yderligere innovation i form af Bitcoin ETF’er og optioner.
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VIX-ETF’erne har gjort det for VIX-futures-markedet (se også 
senere).

Spekulanter
Bitcoin er attraktiv for spekulanter dels på grund af den høje vo-
latilitet relativt til andre aktivklasser, som aktuelt er kendetegnet 
ved lav og faldende volatilitet, dels på grund af den lave kor-
relation til traditionelle aktivklasser. Mange investorer ønsker 
imidlertid ikke at gå gennem svagt regulerede Bitcoin-børser, 
og for disse investorer er futures-markedet en attraktiv måde at 
opnå Bitcoin-eksponering i et reguleret marked uden modparts-
risiko. Det gælder formentlig de fleste institutionelle investorer, 
som hidtil ikke i nævneværdigt omfang har været aktive i Bit-
coin-markedet.

Spekulanter kan naturligvis handle på begge sider af mar-
kedet afhængigt af deres syn på den fremtidige prisudvikling. 
Muligheden for at handle futures reducerer omkostningen ved 
at tage en kort position væsentlig mere end omkostningen ved 
at tage en lang position, og derfor kunne man forvente, at futu-
res-markedet ville være domineret af short-sælgere (hedge-fon-
de o. lign.), som ikke hidtil havde haft mulighed for at udtrykke 
deres pessimisme i markedet. Det ser dog (endnu) ikke ud til at 
være tilfældet; prisen på Bitcoin var ved begyndelsen af 2018 
ca. $15.000, samme niveau som umiddelbart før Cboe-kontrak-
terne blev introduceret d. 10. december 2017.3

Arbitragører
Muligheden for futures-arbitrage afhænger af det underliggen-
de aktivs natur. Overordnet kan futures-markeder inddeles i to 
typer: markeder, hvor det underliggende aktiv kan købes og 
holdes til udløb (f.eks. et aktieindeks), og markeder, hvor det 
ikke er muligt, eksempelvis på grund af fysiske begrænsninger 
(f.eks. elektricitet), eller fordi det underliggende aktiv refererer 
til en dynamisk portefølje, som ikke kendes på forhånd (f.eks. 
VIX).

Prisdannelsen er fundamentalt forskellig i de to typer af fu-
tures-markeder. For underliggende aktiver, som kan købes og 
opbevares, er futures-prisen mekanisk bundet til spotprisen via 
arbitragørernes aktiviteter. For sådanne aktiver gælder den vel-
kendte arbitrage-relation:

futures = spot + cost-of-carry – udbytter        (1)

Intuitionen er ligetil: køber man futures kontrakten frem for 
at købe aktivet nu og her, så sparer man udgiften til finansierin-
gen af købet (”cost-of-carry”) men går glip af eventuelle ud-

3. Der er i øvrigt ikke belæg for, at hedge-fonde udgør en 
korrigerende faktor i opbygningen af spekulative bobler. 
Hedge-fondenes adfærd i forhold til spekulative bobler kan 
bedst forstås som et koordinationsproblem à la Abreu og 
Brunnermeier (2003). En enkelt kontrær investor kan ikke bri-
ste en boble alene; boblen brister først, når en kritisk andel af 
hedge-fonde begynder at sælge. Selv hvis samtlige hedge-fon-
de mener, at der er tale om en boble, så er der ikke nogen me-
kanisme, som kan synkronisere deres handelsmønstre, hvorfor 
ingen ønsker at ”kaste den første sten”. Specielt ikke når der 
er tale om et aktiv uden et naturligt anker og med så kraftig 
momentum som Bitcoin.

bytter, som udbetales inden udløb. Afvigelser fra denne relation 
kan uden videre arbitreres. Det gælder eksempelvis futures på 
finansielle aktiver såsom aktier eller obligationer. Futures-pri-
serne indeholder i det tilfælde ikke nogen information om den 
fremtidige prisudvikling, som ikke er indeholdt i spotprisen: 
forskellen i pris mellem futures og spot er udelukkende drevet 
af arbitragørernes fundingomkostninger og forventede udbytter/
kuponer frem til udløb.

For underliggende aktiver, som ikke kan købes og holdes til 
udløb, er der ingen tilsvarende arbitrage-relation. Futures-kur-
ven i disse markeder afspejler markedets forventning til den 
fremtidige spotpris. Her gælder løst sagt:

futures = markedets forventning til den fremtidige spotpris 

Markedets forventning inkluderer naturligvis den risikopræmie, 
som hedgers er villige til at betale for at afdække deres risiko 
(m.a.o. der er tale om en forventning under det risiko-neutrale 
mål); fortegnet på risikopræmien afhænger af, hvorvidt hedgers 
som gruppe er strukturelt lang eller kort i det underliggende ak-
tiv. Tag markedet for VIX-futures som eksempel. VIX er marke-
dets forventning til den realiserede volatilitet i S&P 500 over de 
næste 30 dage baseret på priserne i optionsmarkedet. VIX kan 
i sagens natur ikke ”købes og opbevares”, og futures-arbitrage 
er således ikke mulig.4 Prisdannelsen i futures-markedet reflek-
terer derfor markedsdeltagernes forventning til den fremtidige 
udvikling i VIX. Mange markedsdeltagere køber VIX-futures 
som forsikring mod fald i aktiemarkederne og betaler en risiko-
præmie for dette; af den grund er VIX-futures-prisen som regel 
højere end spot-VIX.

Hvor befinder Bitcoin sig i dette spektrum? Det er natur-
ligvis muligt at købe og opbevare Bitcoin i en cash-and-carry 
arbitrage, dog med betydelige fundingfriktioner (se næste af-
snit). Derudover, og måske mere væsentligt, er mange investo-
rer (herunder potentielle arbitragører) ikke komfortable med 
at handle og opbevare ”fysiske” Bitcoin. Disse investorer er 
antageligt villige til at betale en præmie for ”syntetiske” Bit-
coin i futures-markedet, således at de slipper for berøring med 
cash-markedet.

Foruden køb og opbevaring forudsætter ligning (1) ovenfor 
ligeledes, at det er muligt at shorte det underliggende aktiv uden 
friktioner, dvs. arbitragører skal frit kunne låne det underlig-
gende aktiv og derpå placere provenuet fra short-salget til den 
samme rente, som de finansierer en lang position til. For nog-
le aktiver er der imidlertid betydelige omkostninger forbundet 
med lån af aktivet i forbindelse med et short-salg, såkaldt cost-
of-borrow. Indregnes cost-of-borrow, erstattes arbitrage-relatio-
nen i ligning (1) af øvre og nedre grænser som følger (idet vi ser 
bort fra udbytter):

– cost-of-borrow ≤ futures – spot ≤ cost-of-carry      (2)

For Bitcoins vedkommende er det vanskeligt at estimere 
cost-of-borrow, da der (endnu) ikke findes et veludviklet mar-

4. Eller nærmere: de optioner, som indgår i VIX-beregningen 
på udløbstidspunktet, kendes ikke på forhånd, og fremtidige 
VIX-fixinger kan derfor ikke replikeres.
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ked for udlån af Bitcoin; en simpel Google-søgning indikerer, 
at 1-5% om måneden formentlig ikke er urealistisk i øjeblikket. 
Dertil kommer, at en stor andel af det samlede udbud af Bitcoin 
er koncentreret på relativt få hænder, de såkaldte ”whales”, som 
kan beslutte at restringere udbuddet af Bitcoin til udlån og drive 
cost-of-borrow op.

Futures-mekanik
Mekanikken i futures-kontrakterne kan være af væsentlig be-
tydning for kontrakternes anvendelighed, specielt i relation til 
hedging og arbitrage. Tabel 1 opsummerer specifikationerne for 
begge sæt af kontrakter,5 mens de efterfølgende underafsnit af-
dækker to af de væsentligste aspekter vedrørende henholdsvis 
settlement og margin. 

Potentielle investorer skal desuden være opmærksomme på 
de gældende ”price limits” (angivet i tabellen), som definerer et 
prisinterval rundt om seneste lukkekurs, inden for hvilket han-
del er mulig. Bevæger prisen sig uden for dette interval, enten 
på op- eller ned-siden, ophører al handel midlertidigt. Givet Bit-
coin-prisens ekstreme volatilitet er der en betydelig sandsynlig-
hed for, at grænserne nås i en given session – Cboe-kontrakterne 
var eksempelvis limit-up to gange, både 10% og 20%, på den 
første handelsdag.

Settlement
Både Cboe og CME har valgt cash settlement for deres futu-
res-kontrakter. Det vil sige, at kontrakterne ved udløb afregnes i 
USD til en referencepris beregnet efter en metode, som fastsæt-
tes af børsen. Alternativet er fysisk settlement, hvilket i denne 
sammenhæng ville betyde, at sælgerne ved udløb kunne over-
føre Bitcoin fra deres egen beholdning til køberne. Metoden 
til beregning af referenceprisen er forskellig for de to børser: 
Cboe afregner til en pris baseret på en auktion, som afvikles på 
daglig basis af Gemini-børsen, mens CME anvender en vægtet 
gennemsnitspris regnet på tværs af fire forskellige Bitcoin-bør-
ser, jf. Tabel 1.6 Det er bemærkelsesværdigt, at begge børser 
har valgt cash settlement, idet fysisk settlement ville reducere 

5. Se Cboe (2017a) samt CME Group (2017) for de samlede spe-
cifikationer.

6. Gemini-børsen, stiftet af Winklevoss-tvillingerne i 2015, er ef-
ter eget ønske den mest regulerede blandt Bitcoin-børserne og 
samarbejdet med Cboe skal ses i det lys. Bitcoin-børserne ud-
valgt af CME (Bitstamp, GDAX, itBit og Kraken) er blandt de 
store spillere på markedet, men CME har af ukendte årsager 
fravalgt den største målt på daglig volumen (Bitfinex).

basisrisikoen for hedgers og arbitragører og antageligt forbed-
re prisdannelsen. Årsagen er formentlig, at mange spekulanter 
(som initialt forventes at tegne sig for hovedparten af volumen 
i markedet) ikke ønsker nogen berøring med det underliggende 
Bitcoin-marked.

Uanset den konkrete referencepris, så er cash settlement 
problematisk af to årsager. For det første introduceres som sagt 
en basisrisiko for hedgers og arbitragører, som handler futu-
res-kontrakter mod ”fysiske” Bitcoin, idet markedsdeltagerne 
ikke umiddelbart kan handle på referenceprisen. Det hæmmer 
prisdannelsen, idet færre markedsdeltagere ønsker at anven-
de futures-kontrakterne. For det andet åbner cash settlement 
op for mulig manipulation i referenceprisen, som det kendes 
fra en lang række andre derivatmarkeder, bl.a. rente- og va-
lutamarkederne. Hvis volumen i futures-markedet kommer 
til at overstige volumen på de Bitcoin-børser, som ligger til 
grund for referencepriserne, så vil vi uden tvivl se forsøg på 
”bang-the-settlement”-strategier på Bitcoin-børserne: $1 tabt på 
at influere prisen i det underliggende marked udløser $X > $1 
i futures-markedet, hvor X er bestemt af forskellen i likviditet.

Risikoen for manipulation er umiddelbart størst for 
Cboe-kontrakterne, idet referenceprisen stammer fra én børs, 
Gemini, som kun tegner sig for en forsvindende lille del af den 
samlede volumen i Bitcoin.7 Referenceprisen for CME-kontrak-
terne er mere robust, idet priser samples over et længere interval 
på tværs af fire forskellige børser. Bagsiden ved CME’s proce-
dure er større basisrisiko, idet referenceprisen er yderst vanske-
lig at replikere.8 Der er således et trade-off mellem robusthed 
og basisrisiko.

7. Den 20. december 2017 blev der eksempelvis handlet 167 
Bitcoins i Gemini-auktionen (jf. https://gemini.com/aucti-
on-data/?filter=4PM-BTC-USD) ud af en samlet volumen på 
272.083 Bitcoins (jf. https://data.Bitcoinity.org/markets/volu-
me/), dvs. under 0,1% af den samlede volumen.

8. CME hævder i deres beskrivelse af referenceprisen, den så-
kaldte Bitcoin Reference Rate (BRR), at den er ”geared tow-
ards resilience and replicability” (min understregning). Det er 
dog vanskeligt at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at 
handle på denne pris i praksis. Proceduren er som følger:
· Alle transaktioner på de pågældende børser mellem 15:00 

og 16:00 GMT registreres med pris og volumen.
· Den samlede liste af transaktioner inddeles i 12 lige store 

intervaller á 5 minutters varighed.
· For hvert interval udregnes en volumen-vægtet medianpris 
· Referenceprisen (BBR) beregnes nu som middelværdien af de 

volumen-vægtede medianpriser på tværs af de 12 intervaller. 
Se også Crypto Facilities (2017), s. 6.
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TABEL 1: Specifikationer for Bitcoin futures-kontrakterne på Cboe og CME 

Chicago Board Options Exchange (Cboe) Chicago Mercantile Exchange (CME)

Ticker XBT BTC

Nominel værdi 1 Bitcoin 5 Bitcoins

Settlement Cash (Gemini) Cash (Bitstamp, GDAX, itBit, Kraken) 

Udløb 2 nærmeste mdr. + nærmeste md. blandt (Mar, Jun, Sep, Dec) 2 nærmeste mdr. + 2 nærmeste mdr. blandt (Mar, Jun, Sep, Dec)

Price limits 10% / 20% 10% / 20%

Initial margin 44% af seneste settlement-pris 43% af seneste settlement-pris

Gearing* 2,3x 2,3x

*) Beregnet som 1/initial margin.
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Margin
Funding af margin er en væsentlig omkostning for arbitragører, 
og enhver arbitrage skal i reglen måles efter indregning af fun-
dingomkostninger. Futures-arbitrage er i princippet en risikofri 
aktivitet, såfremt positionen holdes til udløb, og arbitragører bør 
derfor i teorien kunne finansiere deres aktiviteter til en rente 
tæt på den risikofrie rente. I virkelighedens verden skal de to 
ben i futures-arbitragen – som hver især er særdeles risikofyldte 
– fundes separat til en usikret sats. Tag for eksempel situatio-
nen, hvor Bitcoin-futures er dyrere end Bitcoin spot. Her vil 
en arbitragør skulle købe Bitcoin i cash-markedet og sælge i 
futures-markedet. Bitcoin kan imidlertid ikke stilles som sik-
kerhed, og spot-købet skal derfor fundes usikret. Dertil kom-
mer, at futures-børsen ved kontraktens indgåelse kræver betyde-
lig sikkerhedsstillelse i form af initial margin, jf. Tabel 1. Hvis 
Bitcoin-prisen stiger, vil børsen kalde for yderligere margin til 
at dække tabet på den korte futures-position, og selvom arbi-
tragøren har en tilsvarende gevinst på sin cash-position, så kan 
han ikke belåne sine Bitcoin og bruge provenuet til at dække 
margin-kaldet. Han skal derfor ud og hente yderligere funding 
i det usikrede marked. Der er altså tale om betydelige funding-
friktioner i implementeringen af futures-arbitrage i Bitcoin-regi. 
Appendiks A gennemgår margin-mekanikken for futures-kon-
trakter for læsere som ikke er bekendt hermed.

Størrelsen af initial margin (IM) bestemmer desuden gra-
den af gearing i en futures-kontrakt. Et IM-krav på 5% af den 
nominelle værdi svarer til en gearing på 20, idet et indskud på 
$5 giver en eksponering på $100 (=$5*20). Tabel 1 viser, at  
kontrakter fra begge børser kræver initial margin på ca. 44% af 
seneste lukkekurs svarende til en gearing på ca. 2,3. Der er altså 
tale om begrænset gearing grundet Bitcoins høje volatilitet.9

Endelig er det værd at overveje, hvordan man kan handle 
Bitcoin-futures, når man (som de fleste) ikke er medlem af Cboe 
eller CME. I så fald handler man gennem en clearing broker 
(CB), dvs. et medlem, som stiller sin balance til rådighed for 
ikke-medlemmer. CB’en eksekverer handlerne og sørger for 
daglig sikkerhedsstillelse til clearing-huset m.v. men kræver 
typisk mere sikkerhed fra kunderne, end hvad børsen kræver. 
Eksempelvis kræver Interactive Brokers i skrivende stund 50% 
for lange positioner og ca. 250% for korte positioner. Indtil vi-
dere har de store banker været tilbageholdende med at cleare 
Bitcoin-futures på vegne af deres kunder, og for nuværende øn-
sker de heller ikke at agere market makers, selvom enkelte (bl.a. 
Goldman Sachs) har meddelt, at de agter at etablere kryptovalu-
ta-enheder i løbet af 2018, jf. Son m. fl. (2017).

Futures-kurven: strukturel contango?
Et marked, hvor futures-prisen er højere end spotprisen, siges at 
være i contango, mens et marked, hvor futures-prisen er lavere 
end spotprisen, siges at være i backwardation. De fleste mar-
keder er karakteriseret ved en naturlig tilstand af enten contan-
go eller backwardation. Fra et trading-perspektiv er contango 

9. IM-kravet på 44% virker umiddelbart højt sat taget i betragt-
ning, at de største daglige udsving over de seneste år har 
 været omkring +/- 20%, men omvendt giver det mening at 
lægge en betydelig buffer ind givet Bitcoins relativt begrænse-
de historik.

(backwardation) kendetegnet ved positiv carry for sælgere (kø-
bere) af futures-kontrakterne.

Figur 1 viser futures-kurverne for de tre Cboe-kontrakter i 
perioden fra 12/12-17 (første handelsdag) til 20/12-17. Som fi-
guren illustrerer, har markedet hidtil været kendetegnet ved con-
tango. Eksempelvis har januar-kontrakten i snit handlet 3,5% 
over spot, svarende til en positiv carry for sælgerne på omkring 
35% p.a.10

Er contango den naturlige tilstand for Bitcoin futures-mar-
kedet, eller er der tale om et midlertidigt fænomen? 

Som beskrevet ovenfor er Bitcoin karakteriseret ved en høj 
effektiv cost-of-carry drevet af investorernes præference for 
syntetiske Bitcoin og betragtelige fundingomkostninger, hvilket 
er konsistent med et marked i contango, jf. ligning (1).11 På den 
anden side er cash-markedet for Bitcoin præget af betydelige 
short-salgsfriktioner og en høj effektiv cost-of-borrow, som for-
mentlig overstiger cost-of-carry i størrelse, dvs. futures-arbitra-
ge kan formentlig ikke forhindre en invertering af kurven.

Figur 2 viser en stiliseret illustration af den arbitragefri re-
gion for Bitcoin-futures-priserne baseret på disse observationer 
og arbitrage-båndene, jf. ligning (2). I figuren befinder futu-
res-kurven sig omkring den øvre grænse drevet af cost-of-car-
ry, men i et scenarie, hvor mange spekulanter ønsker at shorte 
Bitcoin gennem futures-markedet, er det sandsynligt, at kurven 
inverterer, og markedet går i backwardation.

10. Beregnet som 365
dage til udløb

 × futures-spot
spot . 

11. Dog kan fundingomkostninger kun forklare en mindre del 
af den observerede futures-spot basis i perioden. Lad os ek-
sempelvis antage en usikret fundingsats på 1,00% p.a. og et 
IM-krav på 50%. Med 30 dage til udløb og en uændret Bit-
coin-pris er den samlede fundingomkostning for futures-arbi-
tragen således 1,00% x 150% x 30/365 = 0,12%. Selv hvis Bit-
coin-prisen (hypotetisk) fordobles umiddelbart efter indgåelse, 
bliver den samlede fundingomkostning kun 1,00% x 300% x 
30/365 = 0,33%, dvs. kun en lille del af den observerede basis 
ovenfor. De 300% fremkommer her som summen af 1) 100% i 
IM, 2) 100% i VM og 3) 100% for spotkøbet (alt sammen målt 
relativt til spotprisen ved indgåelse).
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FIGUR 1: Kurverne for de tre Cboe futures-kontrakter viser 
contango i perioden fra 12/12-17 til 20/12-17 (end-of-day)
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Vi kan således sammenfatte forventningen til futures-kur-
ven som følger:

 • Optimistiske/neutrale investorer: contango drevet af cost-
of-carry og investorernes aversion mod at holde fysiske 
Bitcoin frem for syntetiske Bitcoin via futures-markedet.

 • Pessimistiske investorer: mulighed for markant backwarda-
tion drevet af short-sale friktioner og høj cost-of-borrow.

Bitcoin futures-markedet kan som sådan rumme væsentlig 
information om investorernes positionering og forventninger 
til den fremtidige prisudvikling, udover hvad der er indeholdt i 
spotprisen. Hvis contango mindskes eller helt forsvinder kan vi 
altså tage det som et udtryk for en forventning om et forestående 
fald i Bitcoin-prisen blandt spekulanterne i futures-markedet.

Perspektiver for fremtiden
Introduktionen af Bitcoin-futures på Cboe og CME er en mi-
lepæl for Bitcoin, som formodentlig kan føre til bedre prisdan-
nelse, mere likviditet og lavere volatilitet. Sidstnævnte er under 
alle omstændigheder en forudsætning for anvendeligheden af 
Bitcoin som betalingsmiddel og værdidepot på lang sigt.

I den nuværende udformning synes Bitcoin-futures dog pri-
mært rettet mod spekulanter, dels på grund settlement-mekanis-
men, som giver anledning til betydelig basisrisiko for hedgers 
og arbitragører, og dels på grund af friktioner i cash-markedet, 
som vanskeliggør futures-arbitrage. På sigt kan futures-marke-
det imidlertid lede til yderligere innovation, eksempelvis i form 
af ETF’er og optioner, som kan øge investorbasen og forbedre 
likviditeten i markedet.

Bitcoin ETF’er
Inden længe vil en række Bitcoin ETF’er formentlig se da-
gens lys, hvilket vil give endnu flere investorer adgang til Bit-
coin-eksponering. Det har hidtil været vanskeligt for ETF-ud-
stedere at opnå regulatorisk godkendelse af Bitcoin ETF’er, 
idet de skulle hente deres eksponering i cash-markedet, som er 
kendetegnet ved manglende regulering og svingende likviditet. 
Med introduktionen af et futures-marked vil der givetvis være 
basis for både ”lange” ETF’er (købere af Bitcoin-futures) samt 
”inverse” ETF’er (sælgere af Bitcoin-futures). Disse vil give 
anledning til flows på begge sider af markedet og medvirke til 
bedre likviditet i cash-markedet, hvilket vil tiltrække yderligere 
investorer etc. Denne dynamik har eksempelvis udspillet sig i 
VIX-futures-markedet over de seneste år. Futures på VIX blev 
introduceret af Cboe i 2004 og var i de første år et esoterisk 
marked med meget begrænset volumen. I 2009 blev VXX intro-
duceret som den første ”volatility ETF”, og siden er mange nye 
kommet til – både lange, inverse og gearede varianter. Alle disse 
produkter tracker et futures-baseret indeks, som udstederne af-
dækker i futures-markedet. Volumen i markedet er mangedoblet 
som konsekvens, jf. Cboe (2017b). Dette er naturligvis et ”best 
case”-scenarie for Bitcoin futures-markedet, og muligheden 
foreligger naturligvis også, at Bitcoin bliver udkonkurreret af én 
af de mange alternative kryptovalutaer. I så fald vil likviditeten 
formentlig blot migrere til denne valuta i stedet.

Bitcoin-optioner
Futures-markedet kan også bane vejen for et aktivt optionsmar-

ked, idet potentielle market makers kan bruge futures-kontrak-
terne til delta-hedging. Realiseret volatilitet i Bitcoin-markedet 
er naturligvis ekstrem høj sammenlignet med alle andre aktiv-
klasser. Daglige afkast i Bitcoin har eksempelvis leveret en rea-
liseret volatilitet på godt 100% i 2017 mod ca. 7% for S&P 500. 

Ethvert optionsmarked er karakteriseret ved et volatili-
tetssmil (eller blot ”vol-smil”), som afbilder den implicitte 
(Black-Scholes) volatilitet som funktion af strike. Vol-smilet 
karakteriserer markedets forventning til de mulige udfald for 
det underliggende aktivs pris på udløbstidspunktet. Hvordan 
kunne vol-smilet se ud for Bitcoin? Det er naturligvis højst spe-
kulativt, men som en øvelse har jeg i Figur 3 fittet SABR-for-
delingen (SABR er en udbredt stokastisk volatilitetsmodel, som 
anvendes bl.a. i renteverdenen) via maximum-likelihood til den 
faktiske fordeling af 1 måneds Bitcoin-afkast observeret over 
de seneste seks år (fed blå kurve). Kurven viser den implicitte 
volatilitet fra den fittede SABR-model for optioner med 1 må-
ned til udløb. Til sammenligning har jeg gentaget beregningerne 
for en række andre underliggende aktiver: S&P 500, VIX, guld 
og EUR/USD. Figuren indikerer, at Bitcoin som finansielt aktiv 
mest af alt minder om en ekstremt volatil udgave af S&P 500.12 
For et optionsprodukt er den høje volatilitet en attraktiv egen-
skab, specielt set i lyset af den lave volatilitet i andre aktivklas-
ser, men samtidig er det naturligvis en eksistentiel udfordring 
for Bitcoin hvis fundamentale værdi er forankret i potentialet 
som betalingsmiddel og værdidepot; begge dele undermineres i 
høj grad af den ekstreme volatilitet. 

Konklusion
Med introduktionen af futures-kontrakter har Bitcoin, og kryp-
tovaluta i det hele taget, opnået en vis anerkendelse i den etab-
lerede finansverden, selvom der stadig er mange skeptikere. 
Det bliver interessant at følge udviklingen i futures-markedet 

12.  Resultaterne skal naturligvis ikke tages bogstaveligt, da øvel-
sen implicit antager, at optionerne prises ud fra den empiriske 
fordeling af afkastene uden tillæg af risikopræmie.

FIGUR 2: Illustration af arbitragefri bånd for  
Bitcoin-futures 
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Note: Den øvre grænse er bestemt af cost-of-carry, mens den nedre grænse er 
 bestemt af cost-of-borrow.
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fremover, herunder hvordan de store banker og institutionelle 
investorer forholder sig, samt om Bitcoin ETF’er vinder fodfæ-
ste i retail-markedet. I en verden præget af passiv indeksering til 
markedet er det svært at komme uden om kryptovalutaerne hvis 
de først bliver en etableret del af ”markedet” – og futures-in-
troduktionen er et skridt i den retning. Den høje volatilitet der 
gør Bitcoin interessant som handelsobjekt er dog samtidig den 
største hindring for Bitcoins udbredelse som valuta. Hvorvidt 
Bitcoin og de andre kryptovalutaer på sigt kan omfavne begge 
aspekter er et åbent spørgsmål.

Appendiks A
Derivatkontrakter understøttes som oftest af to typer af sikker-
hedsstillelse (margin): initial margin og variation margin. Vari-
ation margin (VM) betegner den sikkerhedsstillelse, som følger 
de daglige udsving i markedsværdien. For en futures-kontrakt er 
VM nul ved kontraktens indgåelse, og derefter overføres dagligt 
VM svarende til ændringen i futures-prisen over dagen. For ek-
sempel, hvis en futures-kontrakt indgås på $100 og dagen efter 
lukker i $102, så overfører den korte side $2 til den lange side. 
Hvis et medlem går konkurs og ikke længere responderer på 
margin-kald, så lukkes hans position og genskabes med en an-

den modpart. Der er imidlertid en risiko for, at det konkursram-
te medlems position er kørt imod ham (dvs. i den overlevende 
parts favør) i perioden fra seneste margin-kald, og indtil positi-
onen er genåbnet med en ny modpart. I så fald lider den over-
levende part et tab svarende til ændringen i markedsværdi over 
denne (korte) periode. Af den grund kræver clearing-huset ty-
pisk, at medlemmer foruden VM også stiller initial margin (IM). 
Størrelsen af IM-kravet er bestemt af, hvor meget markedsvær-
dien potentielt kan ændre sig fra sidste VM-kald, og frem til 
positionen er genskabt med en ny modpart. Mens kravene til 
VM er de samme på tværs af alle clearede derivatkontrakter, så 
afhænger IM af det enkelte produkt og dets volatilitet. De fleste 
clearinghuse anvender Value-at-Risk (VaR), expected shortfall 
el. lign. til at fastsætte størrelsen af IM-kravet. 1-dags 99% VaR 
kunne være et typisk valg for futures-kontrakter, mens der for 
OTC-kontrakter typisk anvendes en noget længere horisont, 
f.eks. 10-dages 99% VaR, eftersom det kan tage længere tid at 
genskabe positionen med nye modparter.
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Figur 3: Hypotetisk vol-smil for Bitcoin (fed blå kurve) base-
ret på SABR-modellen 
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angiver den implicitte (Black-Scholes) volatilitet i % p.a. Øvelsen er gentaget for en 
række andre aktiver. Data er fra perioden januar 2012 til december 2017.


