
Risikopræmie på 
råvaremarkedet 
 
Investering i futures via en 
dynamisk momentumstrategi 

      

HD (F)  
Efterår 2013 

 
 
 
Udarbejdet af  
Lars Nielsen 
 
Vejleder 
Martin Richter 
 
 
 
 

1. november 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Institut for finansiering 
Handelshøjskolen i København 
Solbjerg Plads 3 
2000 Frederiksberg 



Indholdsfortegnelse 

1 Indledning 5 

2 Problemformulering 7 

2.1 Problemidentifikation 7 

2.2 Problemformulering 7 

2.3 Struktur og metode 7 

2.4 Data 8 

2.5 Afgrænsning 9 

3 Begreber 10 

3.1 Risikopræmie 10 

3.2 Risikofaktorer 10 

3.3 Risikopræference 11 

4 Råvaremarkedet 13 

4.1 Handel med futures 14 

4.2 Handel med futures historisk set 15 

4.3 Aktørerne på råvaremarkedet 16 

4.4 Råvarefutures som investeringstype 17 

4.5 Investering i råvarefutures 17 

4.6 Convenience yield 17 

4.7 Omkostninger ved futurehandel 19 

4.8 Afkast på future 19 

4.9 Backwardated og Contango 20 

4.10 Roll return 25 

4.11 Udbud og efterspørgsel 25 

4.12 Spot- og futurepriser på længere sigt 27 

4.13 Den teoretiske pris 27 

4.14 Balancen i markedet 30 

4.15 Volatilitet i futurepriser 31 

5 Risiko 32 

5.1 Risikopræmien 32 

5.2 Definition af risikopræmie 33 

5.3 Kvantificering af risikopræmie 34 

5.4 Sharpe Ratio 35 

5.5 Den risikofri rente 36 



5.6 Risiko ved kortsalg 36 

5.7 Forhold, der ændrer risikopræmien 36 

5.8 Markedspsykologiske forhold 38 

5.9 Risikoaversion 39 

6 Investeringsstrategi 40 

6.1 Momentum 40 

6.2 Momentum investeringsstrategi 41 

6.3 Momentumstrategi i praksis 43 

6.4 Parametre 43 

6.5 Rebalancering 46 

6.6 Beregning af afkast 47 

6.7 Måling af resultater 48 

6.8 Max Drawdown 48 

6.9 Data 48 

6.10 Modellen i opgaven 48 

6.11 Resultater for én råvare 52 

6.12 Længde, placering og skift af positioner 55 

6.13 Handelsomkostninger 57 

6.14 Sammenfatning momentum strategi for WTI 58 

6.15 Momentumstrategi på flere råvarer 59 

6.16 Data 60 

6.17 Volatiliteten i futurepriserne 60 

6.18 Resultater PF momentum 62 

6.19 Kommentar til PF momentum 63 

6.20 Afkastene for PF momentum 64 

6.21 Vægtning af PF momentum 66 

6.22 Delkonklusion for investeringsstrategi. 68 

7 Konklusion 70 

8 Perspektivering 73 

8.1 Perspektivering af investeringsstrategien 73 

8.2 Perspektivering af råvaremarkedet og risikopræmier 73 

9 Kilder 76 

 

 



1 Indledning 

Investering i råvarer adskiller sig på flere punkter fra investering i traditionelle 

finansielle aktiver som f.eks. aktier og obligationer. Råvarerne er ikke, som 

traditionelle aktiver, skabt for at rejse kapital og afkast til en investor. Råvarer er 

derfor ikke et finansielt aktiv, men er fysiske produkter, der er produceret for at 

blive forbrugt af en forbruger eller indgå i en produktion.  

Investering i råvarer adskiller sig også på det punkt, at investeringen 

hovedsageligt sker via futures i den underliggende råvare, i modsætning til 

investering i aktier og obligationer, hvor investor direkte køber og holder aktivet. 

Ved investering i traditionelle aktiver er der en fast forståelse af en risikopræmie 

ved investeringen. Risikopræmien er det merafkast, som investeringen giver ud 

over den risikofrie rente. Risikopræmien er afgørende for, hvor attraktiv 

investeringen er, men skal dog sammenholdes med investorens villighed til at 

påtage sig risiko. Problemet med risikopræmier er, at de er en størrelse, der ikke 

kan observeres eksakt eller beregnes i markedet i dag eller for fremtiden. Trods 

vanskelighederne med at fastsætte den eksakte risikopræmie, er de traditionelle 

investeringer meget likvide og derved transparente i deres prisdannelse, da de 

ofte er børsnoterede eller prisfastsættes efter anerkendte metoder.  

Ønsker en investor at sprede sin investering til mere utraditionelle aktiver som 

f.eks. energi-, landbrugs- og metalråvarer, er både prisdannelsen og 

risikopræmien anderledes end ved traditionelle aktiver. Dels er råvarepriser og 

derved futurepriser mere volatile, og dels bliver priserne påvirket af andre makro- 

og mikroøkonomiske forhold end de traditionelle aktiver. Som samlet enhed er 

råvarer meget uhomogene i deres prisdannelse, således at en hændelse eller 

udvikling, der påvirker én type råvare, ingen påvirkning har på prisen på en anden 

råvare.  

For at kunne estimere det forventede afkast ved en investering i råvarer er det 

nødvendigt at kunne identificere den forventede risikopræmie. Forenklet kunne det 

antages, at risikopræmien er forskellen mellem spotprisen og futureprisen på en 



råvare. Den faktiske forskel mellem spot- og futureprisen udgøres dog af mere end 

risikopræmie og en risikofri rente.  

Da råvarer, som tidligere nævnt, ikke er skabt som et finansielt instrument, , er det 

interessant at belyse, om der er en risikopræmie ved investering i råvarer, og ikke 

mindst, hvorfor der skal være en risikopræmie for en investor, som typisk hverken 

er producenten eller slutbrugeren af råvaren?  



2 Problemformulering 

2.1 Problemidentifikation 

I denne opgave søges det at identificere risikopræmier på råvarer og derefter 

teste, om de kommer til udtryk på markedet. Opgavens omdrejningspunkt vil være 

investering i børsnoterede råvarefutures.    

2.2 Problemformulering 

For at undersøge og afdække ovenstående identificerede problem vedrørende 

risikopræmie ved investering i råvarer opstilles følgende problemformulering: 

Hvorledes findes risikopræmien på råvaremarkedet, og hvorledes kan en 

investeringsstrategi optimere en investors risikopræmie?  

For at besvare hovedspørgsmålet opstilles følgende underspørgsmål: 

 Hvad er en risikopræmie og en risikofaktor? 

 Hvordan fungerer råvaremarkedet? 

 Hvordan performer en investeringsstrategi i råvarer? 

2.3 Struktur og metode 

Nedenstående figur illustrerer hovedelementerne og strukturen i opgaven. 
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Figur 1: Struktur i opgaven 
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2.3.1 Problemformulering og begreber 

Ud over at identificere og afgrænse problemet, der behandles i denne opgave, vil 

centrale begreber blive gennemgået. 

2.3.2 Råvaremarkedet 

I dette afsnit vil det blive gennemgået, hvorledes markedet for råvarefutures 

fungerer. Hvilke aktører er der på markedet, og hvorledes er deres indbyrdes 

forhold. Det bliver gennemgået, hvorledes prisen på futures bliver fastsat, 

herunder de omkostninger, risici og afkast, der er i markedet.  

2.3.3 Risiko  

I dette afsnit vil risikopræmie på råvarefutures blive behandlet. Hvorledes 

estimeres præmien, og hvorledes måles risiko og risikopræmien. Hvilke 

fundamentale forhold påvirker risikopræmien, og hvilke psykologiske teorier kan 

forventes at påvirke prisdannelsen og derved også en investors risikopræmie. 

2.3.4 Investeringsstrategi 

I dette afsnit vil en investeringsstrategi blive defineret, opstillet og afprøvet på 

historiske data for priser på råvarefutures. Forskellige muligheder og parametre for 

én type råvarefuture vil blive undersøgt, og den eller de mest lovende strategier vil 

blive afprøvet på flere typer råvarer.   

2.3.5 Afslutning 

Til sidst konkluderes der på analysen, og der vurderes i forhold til den opstillede 

problemformulering. 

Der vil desuden blive afrundet med en perspektivering, der indeholder en anden 

vinkel på opgaven og dens konklusion. Den skal vise, hvad der kan undersøges 

yderligere for at understøtte opgaven og konklusionen.  

2.4 Data 

Dataene, der anvendes i denne opgave, er futurepriser for udvalgte råvarer i 

perioden 1/1-1990 til 1/10-2013. Dataene er leveret som rådata af vejleder Martin 

Richter ud fra de kriterier, der er opstillet for opgaven. De nødvendige data kræver 

adgang til Bloomberg, Datastream eller lignende licensbetingede databaser, 

hvilket kun har været muligt med Martin Richters hjælp. 



Figurer og tabeller, der ikke er angivet med kilde, er udarbejdet til opgaven. 

2.5 Afgrænsning 

Opgaven vil omhandle investering i og handel med råvarefutures på et reguleret 

marked. Opgaven fokuserer på den ”direkte” investering via futures, dvs. at 

investering via fonde, indeks o.l. ikke vil blive behandlet.  

Opgaven anvender de historiske priser for futures på udvalgte råvarer, men det er 

ikke hensigten at kommentere eller validere de faktiske priser eller deres udvikling. 

Det betyder, at der ses bort fra udefrakommende begivenheder, der påvirker 

spotprisen, som f.eks. ændringer i udbud eller efterspørgsel,  geopolitiske forhold, 

vejrfænomener og naturkatastrofer, valutaændringer o.l.  

Det er ikke opgavens hensigt at fokusere på én type investor eller på én type 

råvare. Det er de overordnede risici og præmier for råvarefutures, der bliver 

behandlet i opgaven. Derfor er det ikke afgørende, om det f.eks. er en privat 

investor eller en institutionel investor, eller om der investeres for 100 USD eller for 

100 millioner USD.   

  



3 Begreber 

Opgavens titel indeholder ”risiko”. Når der tales om risiko på investeringer, er der 

centrale begreber, der er vigtige at have defineret og holde adskilt. Det er 

risikopræmie og risikofaktorer. Udover de to begreber, der relaterer sig til selve 

inverteringen, er investorens forhold til risiko også vigtig, og det beskrives ved 

hjælp af investorens risikoaversion. De tre begreber defineres i nedenstående og 

behandles derefter yderligere i opgaven og i forhold til råvaremarkedet. 

3.1 Risikopræmie 

Risikopræmien er det forventede afkast af en investering, der ligger ud over den 

risikofrie rente. Størrelsen på præmien har afgørende betydning for, hvor stor en 

andel af de frie midler en investor placerer i det enkelte aktiv. Risikopræmien skal 

være positiv og af en størrelse, så den er attraktiv for investoren. Risikopræmien 

er et udtryk for, at en investor forventer et større afkast på en mere risikabel end 

på en sikker investering. I modsat fald ville ingen investor påtage sig den ekstra 

risiko. Investorens forventede afkast på en investering E(Ainv)  udtrykkes som den 

forventede risikopræmie E(RP) plus den risikofrie rente rf.    

E(Ainv) = E(RP) +rf 

Da den risikofrie rente antages at være konstant, er det kun forhold, der påvirker 

det forvente afkast, også kaldet afkastkravet, der afgør størrelsen på den 

forventede risikopræmie.  

Investorens afkastkrav afhænger af, hvilke andre investeringsmuligheder, der 

findes i markedet og investorens risikoaversion. Jo mere risikoavers en investor 

er, desto højere afkastkrav. Risikoaversionen er ikke konstant og påvirkes af 

mange forhold, herunder mikro- og makroøkonomiske forhold i samfundet, 

investeringens karakter, investorens formue og investeringens tidshorisont.  

3.2 Risikofaktorer 

Hvilke konkrete risikofaktorer, der er mest relevante for en investor eller et aktiv, er 

ikke fast defineret i de økonomiske teorier. Ud fra opgavens problemformulering er 



her valgt nogle overordnede risikofaktorer, og valget følger Ilmanens (2011)1 

betragtninger om fire betydningsfulde risikofaktorer. Nedenfor er de fire faktorer 

opstillet inklusiv en kort introduktion: 

 Vækst. Den overordnede globale vækst i samfundsøkonomien vil 

over længere tid være afgørende for det forventede afkast af en 

investering.  

 Inflation. Ligesom vækst er inflation en makroøkonomisk risikofaktor. 

Inflationen i samfundet er afgørende for renten, der igen er 

afgørende for investorernes afkastkrav. Stigende inflation medfører 

stigende renter og et stigende afkastkrav, hvilket medfører faldende 

priser på aktiver. 

 Likviditet / i-likviditet. Likviditeten i markedet er afgørende, når en 

investor skal handle et aktiv. Høj likviditet kan medføre øget 

efterspørgsel, og lav likviditet kan medføre lav eller ingen 

efterspørgsel. Begge forhold er afgørende for prisen på aktivet. 

 ”Tail”(hale-) risiko. Tail-risikofaktoren samler den statistiske risiko, 

der historisk kan observeres for et aktiv. Udtrykket henviser til den 

statistiske normalfordeling og den risiko, der ligger i halerne af 

fordelingen, beskrevet ved volatilitet, korrelation og skævhed.  

3.3 Risikopræference 

Risikopræference beskriver en investors modvilje mod eller vilje til at påtage sig 

risiko, og den opdeles i tre typer: 

 Risikoavers: En risikoavers investor kræver en betaling for at påtage 

sig risiko. Der er uendelig mange grader af risikoaversion, således at 

en meget risikoavers investor næsten vil undgå risiko for enhver pris. 

Modsat en meget lidt risikoavers investor, der kun vil kræve en 

minimal risikopræmie for at påtage sig en given risiko.    

                                            
1 Expected returns, Antti Ilmanen, Wiley Finance (2011) 



 Risikoneutral: En risikoneutral investor er risiko-”ligeglad” og vil 

vælge den investering, der giver det højest mulige afkast uanset 

risikoens størrelse. 

 Risikoelskeren: Denne person vil betale for at påtage sig risiko. Det 

kan bedst sammenlignes med personer, der køber en lottokupon og 

derved betaler i håbet om den store gevinst. 

I finansielle teorier antages det, at normale investorer er risikoaverse. Det vil sige, 

at når en investering skal vurderes, skal det forventede afkast vurderes sammen 

med den tilknyttede risiko, således at: 

 Hvis to investeringer har samme forventede afkast, vil en investor 

vælge den med lavest risiko. 

 Hvis to investeringer har samme risiko, vil en investor vælge den 

med det maksimale forventede afkast. 

  



4 Råvaremarkedet 

Der kan investeres i råvarer på flere måder. Man kan købe aktier i et selskab, der 

producerer råvarer. F.eks. købe aktier i BP, der producerer og sælger olie. 

Aktierne betaler ofte dividende, så der er mulighed for et stabilt afkast over en 

årrække. Selskaberne er dog ikke forpligtede til at udbetale en fast dividende, så 

de kan vælge at reducere dividenden eller annullere udbetalingen med kort varsel. 

Ud over dividenden er der også mulige kursgevinster eller -tab. 

Der kan købes optioner i et selskab. Optionerne kan være en billig og kortsigtet 

spekulation i ændringerne i selskabernes aktieværdi. Optionerne giver en ret, men 

ikke pligt, til at købe aktier til en fastsat kurs på et fastsat tidspunkt. Der kan 

spekuleres både i stigende kurser (call option) eller i faldende kurser (put option). 

Der kan investeres i futures. Ved at købe futures får man kontrollen over en 

mængde af en råvare, f.eks. 1000 tønder olie. Hvis dagsprisen (spotprisen) på olie 

går op, vil værdien af futuren stige, og modsat, hvis olieprisen falder. Med futures 

kan der spekuleres i både stigende og faldende råvarepriser. 

Der kan investeres direkte i en råvareproduktion. Man kan f.eks. investere direkte i 

en olieboring eller en kaffeplantage ved at købe en anpart. Det er en risikabel 

investering, da man grundlæggende køber en del af selve ”høsten” og derved 

også er ansvarlig for en andel af omkostningerne. Er der en god produktion/høst, 

er der mulighed for en stor gevinst, og modsat kan alt tabes pga. 

udefrakommende hændelser som f.eks. dårligt vejr og ugunstige politiske 

beslutninger. 

Jf. opgavens afgrænsning i problemformuleringen vil kun investering i futures blive 

behandlet yderligere. Når futures efterfølgende omtales, er det underforstået, at 

der er tale om råvarefutures. 

 



4.1 Handel med futures 

I denne opgave behandles kun futures, der er på et reguleret marked og sælges 

på en råvarebørs. Der findes mange råvarebørser i verden, men blandt de største 

kan nævnes: 

 Chicago Mercantile Exchange (CME) i USA. 

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) i Japan. 

 NYSE Euronext (NYSE) i USA. 

 Dalian Commodity Exchange (DCE) i Kina.  

 Multi Commodity Exchange (MCX) i Indien.  

 Intercontinental Exchange (ICE) i USA, Canada, Kina og England. 

Hver børs er typisk reguleret af nationale regler. Således er det i USA ”Commodity 

Futures Trading Commission” (CFTC), der regulerer og overvåger handlen med 

futures. CFTC beskytter markedet og offentligheden mod snyd og forfalskninger 

og sikrer, at handlen foregår åbent og konkurrencedygtigt. 

Der er tre kendetegn for råvarerne, der handles på børserne: 

 De er grundlæggende i en industriproduktion, rå og uforarbejdede. 

Eksempelvis er der futurekontrakter på hvede, men ikke på 

færdigbearbejdet mel. Hvede er hvede, og selv om der er forskellige 

typer af hvede, så har de forskellige futurekontrakter. Der er også 

forskellige kontrakter på råolie, men for hver type skal olien leve op 

til fastsatte specifikationer.  

 Letfordærvelige varer skal have en passende holdbarhed, fordi 

levering på en futurekontrakt er udskudt. 

 Den kontante råvarepris (spot prisen) skal variere og dermed være 

usikker.  

Råvarefutures inddeles normalt i grupperne energi, landbrug, ædelmetaller og 

industrimetaller, men der findes også andre typer og ”miljøråvarer”.  

Én future dækker over et bestemt og fast antal enheder af en specifik råvare. En 

future på råolie dækker f.eks. 1000 tønder á spotprisen på f.eks. $120 pr. tønde, 



dvs. at den samlede værdi for futuren er $120.000. Ved indgåelse stilles $4000 – 

5000 i margin, dvs. i sikkerhed, og restkøbesummen udveksles ved levering af 

varerne. 

Når der handles med futures, der ikke ender i levering af varerne, er der 

differenceafregning og ikke levering af den underliggende råvare. 

Differenceafregningen er udveksling af penge på baggrund af aftalekursen og 

salgskursen. Hver type future har udløb på et fast tidspunkt og med et fast interval. 

F.eks. er der for råolie 12 futurekontrakter med hver en måneds interval, således 

at den første future dækker fra måned 12 til måned 11 i forhold til 

auktionstidspunktet for den fysiske råvare. Den sidste future løber fra 1 måned før 

levering og til leveringstidspunktet, dvs. at futurekontrakten får samme pris som 

spotprisen. For råvarer, der er mere sæsonprægede, såsom landbrugsprodukter 

og naturgas, kan der være mere end én måned i intervallerne for futures. 

Intervallerne skal være med til at sikre, at der er likviditet i markedet.  

4.2 Handel med futures historisk set 

I 1840′erne var Chicago et kommercielt centrum, der forbandt øst- og vest-USA. 

Landmænd kom til Chicago for at sælge deres produkter til opkøbere, der derfra 

sendte dem videre ud i USA. Med tiden steg antallet af landmænd, der kom til 

Chicago i håbet om at sælge deres produkter til en god pris. Men byen havde kun 

begrænset lagerfacilitet og ingen faste procedurer for hverken vejning eller 

klassificering af landbrugsprodukterne. Landmanden var derfor svag i forhold til 

opkøberne og usikker på sin pris. 

For at forbedre forholdene for landmændene blev det i 1848 indført, at landmænd 

og opkøbere kunne handle “spot” hvede. Det vil sige, at landmændene og 

opkøberne udvekslede kontanter, og at der var omgående levering af hvede. 

Futurekontrakter opstod, da landmænd (futuresælgere) og opkøbere 

(futurekøbere) begyndte at forpligte sig til fremtidige udvekslinger af hvede til 

kontanter. Det betød, at landmanden vidste, hvor meget han ville blive betalt for 

sin hvede, og opkøberen kendte sin fremtidige omkostning. Parterne udvekslede 

en skriftlig kontrakt samtidig med, at et mindre pengebeløb blev sat som en 

garanti. 



Investorerne fik hurtigt øjnene op for disse kontrakter. Trods det, at de intet vidste 

om landbrug eller videresalg af hvede, begyndte de at handle med kontrakterne 

for at spekulere i differencen mellem prisen i kontrakten og den fremtidige pris i 

spothandlen. 

Principperne bag futurekontrakter spredte sig igennem tiden til flere og flere 

råvarer på hele verdensmarkedet. I 1970’erne steg råvarepriserne drastisk, 

primært drevet af oliekriserne, og handel med råvarefutures steg kraftigt, da de 

institutionelle investorer begyndte at anvende råvarefutures til diversifikation i 

deres porteføljer. Råvarer har oplevet flere prisbobler gennem tiden, senest op 

gennem 00’erne.  

4.3 Aktørerne på råvaremarkedet 

Aktørerne på råvarefuturemarkedet kan være alt lige fra den olieproducerende 

virksomhed, større bønder, mejerier og slagterier til banker, spekulanter, 

investeringsforeninger og fonde samt privatpersoner. Aktørerne kan opdeles i to 

hovedgrupper ud fra deres funktion på markedet: Hedger og spekulanter 

(investoren). Hedgerens formål med futuremarkedet er at opnå en pris- og 

mængdeforsikring på sine råvarer, køb eller salg. Hedgeren vil derfor typisk være 

producenten eller aftageren af råvaren. Spekulantens formål er at investere sine 

midler og at opnå et positivt afkast af handlen med futures. Det er ikke sådan, at 

de to grupper nødvendigvis handler med hinanden, eller at en aktør enten er det 

ene eller det andet. En hedger kan handle med en hedger, og det samme gælder 

for en spekulant. En aktør kan i den ene handel være hedger og i en anden handel 

være spekulant. Det er dog unormalt, at spekulanten bliver hedgeren, da 

spekulanten sjældent vil være i fysisk besiddelse af den underliggende råvare.  

Spekulanternes rolle på markedet er vigtig, da de sørger for, at der er likviditet i 

markedet. Likviditeten eller derved omsætningen i markedet sikrer, at det er muligt 

for hedgeren at opnå den ønskede forsikring. Er der ingen spekulanter, der finder 

det attraktivt at købe futures, kan hedgeren ikke sælge og derved ikke opnå sin 

forsikring. Likviditeten i markedet er også spekulantens garanti for at kunne sælge 

sin forpligtigelse igen. Derfor har futuremarkedet en selvforstærkende effekt, da 

alle aktører flytter hen til de råvarer, hvor der er størst likviditet i markedet. 



Resultatet er, at mængden og værdien af råvarefutures, der handles, langt overgår 

den fysiske mængde af den underliggende råvare.  

4.4 Råvarefutures som investeringstype 

Råvarer er skabt til at blive forbrugt enten af en slutbruger eller i en produktion. 

Om der er udsving i priserne på råvarer, er i den sammenhæng ikke afgørende, da 

priserne fastsættes af udbud og efterspørgsel. Prisudsving på råvarer vil være til 

gavn for nogle og til ulempe for andre i et forhold, der over tid vil være jævnt 

fordelt. Det sørger ligevægten i prisfastsættelsen ud fra udbud og efterspørgsel 

for.    

At råvarefutures har et fundamentalt andet grundlag end mere traditionelle aktiver, 

har været med til at gøre råvarefutures til populære investeringer. I perioder med 

høj uventet inflation og i perioder med lav vækst i aktier og obligationer har 

råvarefutures vist sig at klare sig godt. Det betyder, at råvarefutures historisk har 

været gode til at diversificere en investors portefølje og derved reducere risiko.   

4.5 Investering i råvarefutures 

Køberen af en futurekontrakt, også kaldet en lang position, får den underliggende 

råvare, f.eks. råolie, til en i forvejen fastsat pris ved udløbet af kontrakten. 

Sælgeren af futurekontrakten, også kaldet en kort position, indvilliger i at sælge 

den handlede råvare til køberen ved udløbsdatoen til den aftalte salgspris. Det er 

derefter udviklingen i prisen på råvaren, i forhold til den kontraktfastsatte pris, der 

skaber overskud eller tab for de handlende. 

Hvis der kun er tale om spekulation i udviklingen af råvarepriser, finder den fysiske 

levering af råvaren aldrig sted. Undtagelsen er selvfølgelig de producenter og 

forbrugere, der fysisk skal anvende råvarerne. De kan vælge at købe en future og 

derefter lade råvarerne levere på det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris. Sker 

det, vil køberen fysisk kunne afhente sin råvare på lager, havn eller hvorledes 

levering er specificeret for den konkrete type råvare. 

4.6 Convenience yield  

En aftager af råvarer, der skal bruge varerne til produktion på et senere tidspunkt 

kan, jf. ovenstående afsnit, vælge at indgå en futurekontrakt om at købe råvarerne 



på et senere tidspunkt til den aftalte pris. Så har aftageren sikret sig råvarerne i 

den aftalte kvalitet, på det aftalte tidspunkt og til en kendt pris. Alternativt kunne 

aftageren købe de fysiske råvarer til den gældende spotpris og derefter lægge 

varerne på lager, indtil de skal bruges. Købet af råvarerne vil kræve likviditet og 

derfor indebære en renteomkostning (r) i lagerperioden samt omkostninger ved 

det fysiske lager. Til gengæld kan lagerbeholdningen give et afkast, nemlig det 

såkaldte convenience yield (y). Det kan f.eks. opstå, ved at råvarerne øjeblikkeligt 

er til rådighed på lager og derved kan indgå i produktionen, hvis 

markedsudviklingen gør det fordelagtigt, eller råvarerne kan sælges videre med 

fortjeneste, såfremt spotpriserne på markedet gør det fordelagtigt.  

Convenience yield opgøres netto, dvs. at de fratrækkes lageromkostninger, 

hvorfor den samlede nettoomkostning ved at have varerne på lager kan opgøres til 

convenience yield fratrukket renten (y-r). 

Om y-r er positiv eller negativ afgøres dels af renten, men i langt højere grad af 

størrelsen af lagrene på verdensmarkedet. Er der lave lagerbeholdninger og en 

konstant eller stigende efterspørgsel, vil fordelene ved at have varen på lager stige 

og derved også convenience yield’en. I så fald vil y-r>0, og modsat kan store 

lagerbeholdninger på et faldende verdensmarked medføre, at y-r<0. 

Nedenstående er uddrag af en artikel bragt af Ritzau den 19. oktober 2013 og 

viser virkeligheden bag teorien om convenience yield. 

”180.000 ton sukker gik op i røg under brand i Brasiliens største havneby. 

Flammer fortærede omkring 180.000 ton sukker, da der fredag udbrød brand i en 

af verdens største sukkerterminaler i den brasilianske havneby Santos. …….. 

De mange ton som gik op i røg, svarer til over 10 procent af landets månedlige 

eksport.  Copersucar er verdens største handelshus for sødemidler, og omkring en 

femtedel af verdens sukkereksport passerer gennem selskabets systemer. Derfor 

steg verdensmarkedsprisen på sukker omgående til noget nær det højeste i et år, 

da nyheden om branden blev offentliggjort. Tabet af lagerkapacitet i havnen vil 

besværliggøre afskibningen. Derfor steg priserne, siger råvareanalytiker Jack 
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Scoville fra det amerikanske Price Futures Group. Prisstigningen som følge af 

ødelæggelserne i Santos vil kun være midlertidig, mener han. Men det vil ramme 

det globale udbud på kort sigt, og sandsynligvis give Indien og Thailand mulighed 

for at sælge sukker til lidt bedre priser, end de ellers ville have fået, siger han. 

……” 

4.7 Omkostninger ved futurehandel 

Futures handles via en børs, således at det er børsen, der garanterer, at den 

indgåede futurekontrakt overholdes. Børsen fungerer som ”mellemmand” for dem, 

der ønsker at sælge futures, f.eks. råvareproducenterne, og dem, der ønsker at 

købe futures. Børsen bliver derved sælgeren for dem, der ønsker at købe, og 

køberen for den, der ønsker at sælge. 

Da prisen på en future er 0 ved indgåelse af kontrakten, stiller køber og sælger et 

garantibeløb i børsen som sikkerhed for, at de begge lever op til kontraktens 

vilkår. Garantibeløbet minimerer den kreditrisiko og modpartsrisiko, børsen løber 

som mellemmand. Da børsen garanterer kontrakten, er det også børsen, der 

dækker tab, hvis én af parterne ikke lever op til sine forpligtigelser. Det har den 

store fordel, at køberen og sælgeren af futures ikke behøver at udføre 

risikovurdering på deres modpart. Garantibeløbet, der stilles, kaldes margien og 

udgør normalt 5-15 % af kontraktsummen. 

Da børsen skal have betaling for sin service og risiko, er der et spread på 

futurepriserne. Spreadet er forskellen mellem den pris, som en køber betaler, og 

den pris, som sælgeren får afregnet. Sælger børsen en future til 100, men kun 

afregner 99,99 med den, som børsen har købt futuren af, tjener børsen 0,01. 

4.8 Afkast på future 

En investor i futures vil normalt ikke holde futures til udløb, da det vil medføre en 

række praktiske problemer med levering, opbevaring osv. For hver råvare er der 

forskellige tidslængder for futures, således at nogle futures er tæt på udløb og 

andre er langsigtede. Futurekontrakter tæt på udløb er de mest likvide, hvorfor 

investorer med en længere tidshorisont kan foretrække disse og så ”rulle” deres 



investering videre til nye futures vha. en aktiv investeringsstrategi. Investorens 

afkast kan opdeles i tre kategorier: 

 Afkast som følge af ændringer i spotpriser (unexpected return). 

 Den risikofri rente (collateral return). 

 Det ”rullende” afkast (roll return). 

Afkastet som følge af ændringer kan være både positivt og negativt og afhænger 

af udviklingen i spotprisen efter at futuren er indgået. Det er de eksterne faktorer i 

samfundet, det vil sige markedsrisikoen for de underliggende råvarer, der afgør 

det. Roll return er positivt eller negativt afhængigt af, om futuremarkedet har en 

stigende prisstruktur eller en faldende prisstruktur, samt om der er tale om en lang 

eller en kort position. 

4.9 Backwardated og Contango  

Begreberne Backwardated og Contango beskriver, hvorledes futurepriserne 

udvikler sig over tid i forhold til spotprisen. For forståelse af begreberne er det 

vigtigt at adskille teorien om Backwardation/Contango og praktikken om, at de 

observerede priskurver  er ”in Backwardation” eller ”in Contango”. Grundlæggende 

beskriver Backwardated og Contango, om futurepriserne er stigende eller 

faldende. Teorien forholder sig til den forventede, fremtidige spotpris, og in 

Backwardation og in Contango forholder sig til de faktiske spotpriser i markedet.  

Vedrørende stigende og faldende priser forholder det sig således, at ved en 

”normal” priskurve stiger futureprisen, jo længere tid der er til levering af det 

underliggende aktiv. Dvs., at det er dyrere at købe en råvare, der er til levering om 

12 måneder end hvis varen er til levering om 1 måned. Logikken i argumentet er, 

at markedet skal forvente, at råvarerne er dyrere i fremtiden, for ellers ville alle 

sælge råvaren nu og her, og ingen ville have råvaren på lager. Hvorfor holde på 

en råvare, der forventes at falde i pris? En faldende priskurve kan opstå, hvis 

opkøberne er villige til at betale mere for levering af råvarerne nu end i fremtiden. 

Det ses f.eks. for råolie, hvis produktionen falder pga. naturkatastrofer eller 

ulykker. Efterspørgslen kan også stige pludseligt ved f.eks. krig, hvorved prisen på 

olien også stiger, men efterfølges af et fald til et normalt niveau.  



Teorien for Backwardation og Contango siger, at uanset om prisen stiger eller 

falder, skal de ende med at bevæge sig mod de fremtidige spotpriser. På 

udløbsdatoen for futuren skal den have samme værdi som spotprisen. Logikken 

er, at den mest rationelle futurepris på leveringstidspunktet må være det samme 

som den fremtidige, forventede spotpris.  

Nedenfor et tænkt eksempel for teorien om Backwardation og Contango 

futurepriser, der i sidste ende begge møder den fremtidige forventede spotpris. I 

grafen ”ruller” tiden frem mod de 12 måneder, således at de to futurepriser 

konvergerer med den forventede spot. 

 

Figur 2: Teorien om Backwardated og Contango. 

Backwardation kaldes også ”normal Backwardation” (Keynes teori)2, da det netop 

er den ”normale” priskurve, der angiver, at jo længere tid, der er til levering, jo 

højere skal futureprisen ligge over spotprisen. I ovenstående figur er spotprisen 

dags dato for en future i ”normal Backwardation” 75 USD. For en råvare, der er til 

levering om 12 måneder, er futureprisen 110 USD, hvilket svarer til den teoretiske, 

forventede spotpris om 12 måneder. I ovenstående eksempel for in Contango er 

spotprisen 130 USD, men en futurepris på levering af råvaren om 12 måneder er 

kun 110. Der er derfor et lavt udbud og/eller en høj efterspørgsel på råvaren lige 
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nu og her, men markedet forventer, at prisen over de næste 12 måneder vil falde 

til et lavere niveau. 

Contango-teorien siger, at en aftager er villig til at betale mere for en fremtidig 

levering end den fremtidige, forventede spotpris. Det vil sige, at aftageren er villig 

til at betale en ”overpris” i form af en præmie udover den forventede spotpris for at 

være sikker på at have varerne til rådighed og samtidig slippe for at købe varerne 

nu til spotpris og lægge dem på lager. Jo tættere futurekontrakter kommer på 

leveringstiden, desto mindre bliver præmien, og ved levering er præmien 0, dvs. at 

futurepriserne er faldet til spotpris. Problemet med Contango-teorien er, at ingen 

ved eksakt, hvad den forventede spotpris er, og derfor ved ingen, hvad præmien 

er. Skulle den forventede spotpris fastlægges, skulle alle aktører i markedet 

spørges: ”Hvad vil du give for X råvarer om Y måneder?”, og alle aktører skulle 

svare ærligt og rationelt ud fra al tilgængelig information. Det er ikke realistisk.  

Teorien om ”Normal Backwardation bygger på samme antagelser som Contango-

teorien, dvs. om den teoretiske, fremtidige spotpris. I normal Backwardation er 

futurepriserne under den forventede spotpris. Det opstår f.eks. som følge af, at 

producenterne gerne vil sælge deres råvare til en fremtidig lavere pris end den 

forventede spotpris. Producenterne ”opgiver” eller betaler indirekte derved en 

præmie for at kende deres fremtidige salgspriser og mængder. 

I praksis anvendes in Backwardation og in Contango til at beskrive de faktiske 

faldende og stigende priser i forhold til den realiserede spotpris. Hvis futureprisen 

er over den forventede spotpris E(S)<F, er prisen in Contango, og hvis prisen er 

under den forventede spotpris, er den in Backwardation E(S)>F. Nedenstående 

graf viser in Contango og in Backwardation i forhold til spotprisen. Grafen er et 

”øjebliksbillede” og ikke som den forrige graf, der ”ruller” i tid.  



 

Figur 3: Contango og Backwardation i forhold til spot 

Råvarer, der typisk er in Contango, er varer, der er langtidsholdbare, dvs. ikke let 

fordærvelige fødevarer, og hvor der er en lager- eller finansieringsomkostning. Et 

eksempel på en råvare in Contango er guld. Der er ubetydelige 

lageromkostninger, men en konstant finansieringsomkostning, der historisk har 

svaret til den risikofrie rente.  

Keynes teori angiver også, at in Backwardation og in Contango afgøres af, hvem i 

markedet, der ønsker at hedge deres fremtidige pris. Er markedet domineret af 

råvareproducenter, der ønsker at hedge deres fremtidige priser, dvs. låse deres 

fremtidige salgspris fast, vil de sælge deres futures til en lavere pris end den 

forventede spotpris. Markedet er derved i normal Backwardation. Hvis det derimod 

er forbrugerne af råvarerne, der dominerer markedet, er futurepriserne in 

Contango. Forbrugerne er villige til at give en futurepris, der ligger over den 

forventede spotpris, ’og derfor hedger de deres fremtidige købspriser. 

Den samme råvare kan skifte mellem at være in Backwardation og in Contango. 

Nedenfor er et eksempel på futurekurver for F1- til F12-kontrakter for hver anden 

måned fra maj 2007 til november 2007. I grafen ses det, at priserne skifter fra at 

være in Contango til at være in Backwardation. Eksemplet er ikke enestående 

eller ekstremt, men nærmere et normalbillede for WTI Råolie (West Texas 

Intermediate Crude Oil). 
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Figur 4: Udvalgt futurekurver for WTI 

Kurven for en råvare er ikke nødvendigvis enten in Backwardation eller in 

Contango. Nedenstående kurve for WTI-futures den 4. februar 2013 er puklet 

(hump shape curved), dvs. in Contango i de korte futures  og in Backwardation i 

de lange.  
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Figur 5: WTI "humb" future kurve 

Nedenstående figur viser antallet af handelsdage i perioden 1/1-90 til 1/10-2013, i 

alt 6200 handelsdage, hvor priserne har været in Contango. Prisstrukturen er 

opgjort ved at sammenligne futureprisen i front-end af kurven (F1) med back-end. 

Hvorledes prisstrukturen har været imellem front- og back-end er ikke medtaget i 

nedenstående. Grafen viser, at for olie- og energi-futures er ca. 50 % af 

handelsdagene in Contango. For ædelmetaller er det 89-96 %3. For metallerne 
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 Hvis der for guld og sølv sammenlignes med F1 mod F11, i stedet for som i grafen F1 mod F12, 

ville in contango prisstrukturen være henholdsvis 100 % og 96 % . 



kobber og aluminium er det 60-70 %, og for landbrug mellem 10 og 60 %. Tallene 

stemmer umiddelbart overens med teorien for Contango i forhold til 

lagermuligheder og -omkostninger. Naturgas har dog en høj in-Contango-% i 

forhold til, at det ikke er på lager, når det er produceret.     
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Figur 6: Antal handelsdage med priser "in Contango". Jan 90 - Sep 2013 

4.10 Roll return 

Roll return opstår, når en investor over længere perioder køber futures, holder 

dem i en periode og sælger dem igen kort tid inden udløb. Derefter købes nye 

futures, der holdes i en periode og sælges før udløb. På den måde rulles 

futureinvesteringen konstant hen mod udløb. Hvis købs- og salgsprisen er identisk 

(S=F), er det et nulsumsspil, men hvis købsprisen på de lange futures er mindre 

end salgsprisen på futures tæt ved udløb, er det et positivt afkast. 

4.11 Udbud og efterspørgsel 

Når futuremarkedet er in Backwardation eller In Contango skyldes det udbud og 

efterspørgsel. På de fleste råvarer er der behov for, at producenterne afdækker 

deres fremtidige afregningspriser. Det gør de ved at hedge i futures i deres 

råvarer. Derved får producenterne fastlåst deres fremtidige salgspriser og undgår 

den markedsrisiko, der er i svingende spotpriser. Producenten står tilbage med en 

risiko på omkostningen ved produktionen, hvilken producenten burde have bedre 

muligheder for at håndtere end markedsrisikoen. For en olieproducent kan det 

f.eks. være en fordel at fastlægge sin salgspris for råolie de næste 10 år, da 

investering i produktionsanlæg sker med lang tidshorisont.  



Forbrugerne eller aftageren af råvarerne, derimod, er ikke interesserede i at binde 

sig langt ud i fremtiden. De foretrækker ultimativt at købe præcis den mængde, de 

har behov for, til spotpris. Efterspørgslen på forbrugermarkedet er mere svingende 

pga. sæsonudsving, teknologiske udviklinger, politisk regulering mv., end de fleste 

råvareproducenter kan nå at omstille til. For forsyningssikkerhed vil aftageren af 

råvaren afdække sine køb inden for den nærmeste fremtid og hedger derfor sine 

købspriser og mængder med futures på kort sigt. Ovenstående skaber en 

efterspørgsel på futures med kort løbetid og et udbud af futures med lang løbetid. 

Investorerne har mulighed for at opsamle den præmie, der ligger i tidsintervallet 

mellem de korte og de lange futures og derved opnå et roll return. Der er 

selvfølgelig også en usikkerhed i den forventede spotpris og derved forventede 

futurepris, men i ovenstående er spotprisen antaget at være konstant. Som nævnt 

tidligere er ændringer i spotprisen et ”unexpected return” og ikke et ”roll return”.  

Ovenstående viser også, at hvis futuremarkedet er in Contango, er efterspørgslen 

på korte futures mindre end udbuddet. Det kan f.eks. opstå på naturgas, hvor der 

er mindre efterspørgsel efter varme om sommeren, mens producenterne er nødt til 

at holde produktionen rimelig konstant. I den situation kan der også opstå et 

positivt afkast på roll return ved kortsalg. Kortsalg er forbundet med stor risiko, 

hvilket vil blive behandlet senere.  

En alternativ forklaring på Backwardation og Contango inddrager convenience 

yield og derved også lageromkostninger. Lageromkostningen betales af ejeren af 

råvaren og ikke futureejeren, lige som convenience yield tilgår ejeren og ikke 

futuren. I denne alternative forklaring dækker convenience yield og 

lageromkostninger således over det misforhold i prisen, der opstår, når udbud og 

efterspørgsel ikke er i ligevægt. Det kan udtrykkes som: 

S – F = Convenience yield (netto) – finansieringsomkostninger. 

I så fald er in Backwardation (S>F) tilbøjelig til at opstå, når convenience yield er 

høj, herunder lageromkostningerne lave eller lagerfordelene høje, samt når 

finansieringen er billig. Høje lageromkostninger vil i ovenstående udtryk reducere 

differencen mellem S og F, men vil i praksis også reducere mængden af råvarer 



på lager og dermed fremme en balance mellem udbud og efterspørgsel. Sker det, 

vil differencen mellem S og F mindskes, men kan modsat give store 

sæsonudsving eller uventede udsving, hvis der opstår ubalance mellem udbud og 

efterspørgsel. Størrelsen af convenience yield er også afhængig af efterspørgsel 

og lagerstørrelser, da convenience yield vil stige for ejeren af råvaren, hvis lagrene 

på markedet er lave og /eller efterspørgslen er højere end udbuddet. Et eksempel 

på høj convenience yield kunne være på hvede, umiddelbart inden høsten. 

Lagrene er lavere end efterspørgslen, der er konstant over året. 

4.12 Spot- og futurepriser på længere sigt 

Ovenstående misforhold i udbud og efterspørgsel eller i lagerkapaciteten er 

kortsigtede, og udsving er til en vis grad cykliske. Forskellen mellem S og F svarer 

på langt sigt til den marginale produktionsomkostning eller lageromkostninger, der 

bringer markedet i ligevægt og derved mindsker forskellen mellem S og F. 

Marginalomkostninger for ekstra råvarer på markedet dækker både 

udvinding/produktion, forædling, lager og transport. Det er omkostninger, der er 

forbundet med stor usikkerhed og bliver påvirket af forhold, som teknologisk 

udvikling, skatter, national politik, geopolitik mv. 

4.13 Den teoretiske pris 

Ved investering i råvarer ønsker en investor ikke at få varerne leveret fysisk for så 

at opbevare dem i håbet om at kunne sælge dem på et senere tidspunkt til en 

højere pris. Det vil medføre en masse praktiske problemer med logistik, 

opbevaring osv. I stedet køber en investor en future i råvarer. 

En futurekontrakt er bindende, og prisen fastsættes sådan, at den har en værdi på 

0 ved aftalens indgåelse. Ved investering i en råvare-future forpligter investor sig 

altså til at købe den underliggende råvare til en bestemt pris på et fremtidigt 

bestemt tidspunkt. Det forventede afkast ligger i, at prisen på futuren (F) ligger 

under markedsprisen på det fremtidige tidspunkt, det vil sige spotprisen (S). 

Investoren forventer at kunne sælge råvaren på spotmarkedet til mere, end 

investoren har købt varen for, det vil sige F<S. Som nævnt tidligere ønsker en 

investor ikke råvarerne leveret for at sælge dem på spotmarkedet, og vil derfor i 



praksis indgå en modsatrettet kontrakt inden futuren udløber og derved udligne 

sine forpligtigelser. Ovenstående er dækkende for en lang position.  

Jf. afsnittet om afkast på futures er det roll return investoren kan forvente ved 

investering i futures. Unexpected return, det vil sige et afkast som følge af 

uventede ændringer i spotprisen, er kun muligt, hvis investoren er bedre end 

markedet til at forudsige fremtidige priser i markedet, da forventede prisændringer 

er indarbejdet i futureprisen. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at futureprisen og 

den forventede, fremtidige spotpris ikke er identiske, jf. afsnittet om Backwardation 

og Contango. Forskellen mellem futureprisen og den forventede, fremtidige 

spotpris er den risikopræmie, der skal gøre investering i futures attraktiv for en 

investor. Det betyder, at forventes spotpriserne at stige, så vil en hedger sælge sin 

råvare til en futurepris, der ligger under den fremtidige spotpris. Forventes de 

fremtidige spotpriser at falde, og en hedger skal købe, så vil futureprisen ligge 

over den forventede, fremtidige spotpris. Forskellen mellem den forventede 

fremtidige spotpris er den risikopræmie, investoren skal have for at enten købe 

eller sælge futuren til hedgeren. Investoren bliver derved betalt af hedgeren for at 

påtage sig risikoen for de uventede udsving i spotprisen.    

Ved en teoretisk prisfastsættelse af en future anvendes ”Cost of Carry”-princippet, 

som populært kan udtrykkes ved, at futureprisen er lig med spotprisen plus 

holdeomkostningen (Cost of Carry). For råvarer vil Cost of Carry typisk være den 

risikofrie rente, lageromkostninger, transport og håndtering, kvalitetskontrol evt. 

fratrukket convenience yield (brutto).   

I ovenstående udtryk, hvor F>S, er ikke medtaget tidsforskellen på købet af 

futuren på tidspunkt (t) og kontraktens udløb på tidspunkt (T). På tidspunktet for 

indgåelse af futurekontrakten forpligter køberen sig til at betale på tidspunkt T 

futureprisen Ft,T og forventer at kunne videresælge råvarerne på samme tidspunkt 

T til spotprisen St,T. Den fremtidige indtægt har derfor en nutidsværdi på St,T
 *e-d(T-t) 

hvor e er eksponentialfunktionen og d er renten, som den usikre investering 

diskonteres med.           



Trods usikkerheden på diskonteringsrenten d, er investorens fremtidige udgift ved 

at opfylde kontakten på tidspunkt T fuldstændig forudsigelig og sikker med 

nutidsværdien Ft,T*e
–r(T-t), hvor r er den risikofrie rente. På grund at den store 

likviditet i futuremarkedet og den hårde konkurrence vil nutidsværdien være nul, 

når der tages hensyn til risikoen. Der vil derfor opstå en markedsligevægt, hvor 

Ft,T*e–r(T-t)  =  St,T
 *e–d(T-t), hvilket omskrives til 

Ligning 1: Ft,T  =  St,T
 *e(r-d)(T-t) 

En investor vil ikke lade futurekontrakten løbe ud, men sælge den lige inden 

udløbet for at undgå de tidligere nævnte praktiske udfordringer med at få råvaren 

fysisk leveret. Der er andre i markedet ”end hedger”, der faktisk skal bruge 

råvarerne til f.eks. en fremtidig produktion og som ønsker at afdække deres risiko 

på den fremtidige spotpris. I stedet for, at en hedger køber en future, så kunne 

råvarerne købes og lægges på lager. På den måde kunne usikkerheden på den 

fremtidige spotpris være afdækket. Hedgeren ville skulle hæve pengene i banken 

og betale råvarerne og derfor have en renteomkostning i perioden svarende til den 

risikofrie rente. Til gengæld kan lagerbeholdningen give et afkast kaldet y for 

”convenience yield”. Der er selvfølgelig nogle lageromkostninger forbundet med at 

have råvarer liggende, og de omkostninger skal fratrækkes convenience yield, 

således at nettolageromkostninger bliver r-y. Frem til tidspunkt T bliver den 

samlede omkostning for købet af råvarerne og lageret derfor St
 * e(r-y)(T-t). For at der 

skal være ligevægt på markedet, skal det være lige fordelagtigt at købe en future 

som at købe råvarerne nu og lægge dem på lager. Der kræves ligevægten: 

Ligning 2: Ft,T  =  St
 * e(r-y)(T-t). 

Ved at sætte ligning 2 ind i ligning 1 fås nedenstående sammenhæng mellem den 

aktuelle spotpris på tidspunkt t og den forventede, fremtidige spotpris: 

Ligning 3: St  =  St,T
 e(y-d)(T-t)  

Ovenstående ligning 3 viser, at udsving i investorernes og hedgernes 

forventninger til de fremtidige spotpriser St,T og udsving i deres krævede 

risikopræmie vil føre til udsving i den nutidige spotpris St. Det medfører, at hvis 



investorerne og hedgerne forventer fremtidige ændringer i spotprisen, vil det 

påvirke spotpriserne her og nu. Jf. den første ligevægtsligning vil en forventet 

fremtidig ændring i spotpriserne også ændre de nutidige futurepriser. 

Af ovenstående ligevægtsligning 3 kan spotprisen erstattes af futureprisen, jf. 

ligning 1 og 2, således at futurens værdi ved indgåelse kan beregnes som:  

Ligning 4: Ft = St,T * e
(y-d)(T-t) 

4.14 Balancen i markedet 

Cost of Carry og prisen på futures bygger på arbitrage-argumentet. Det vil sige, at 

spotprisen, futureprisen og Cost of Carry skal være i en sådan ligevægt, at der 

ikke kan opstå en risikofri gevinst ved at handle enten spot eller futures. Der kan 

ikke opstå arbitrage. Arbitrageteorien antager dog, at der handles på et perfekt 

marked uden transaktionsomkostninger og med ens lånevilkår for alle. Det 

virkelige marked er ikke perfekt, men så længe der er høj likviditet i markedet og 

kortsalg er tilladt, vil priser være i ligevægt og arbitragemuligheden i praksis ikke 

eksistere.  

På råvaremarkedet er arbitragemuligheden ikke den altafgørende for 

prisrelationen mellem spot og future. Da convenience yield ikke kan opgøres 

entydigt, og da der kan være store lager- og logistik-omkostninger for nogle 

råvarer, er der ikke altid en ligevægtspris ud fra et arbitrageargument. Når der ikke 

er et arbitrageargument, der tilnærmer ligevægten mellem spot og futurepris, er 

det nærmere den tidligere nævnte Contango-teori og at futurepriser skal 

konvergere med spotprisen på leveringstidspunktet.  

Det typiske i markedet er, at futurepriserne er i Contango, da det forventes, at de 

fremtidige spotpriser er højere end de nuværende. Det stemmer også overens 

med, at en futurepris, hvor kontrakten er tættere på levering, er billigere end en 

kontrakt med længere løbetid. Contango-teorien stemmer således også overens 

med Cost of Carry-teorien, da convenience yield inkl. lageromkostninger må blive 

mindre, jo tættere råvarerne er på leveringstid. F.eks. korn, der kan lagres, og hvor 

spotpriser er meget afhængige af udbud og efterspørgsel, er priserne normalt i 

Contango. Råolie svinger mellem Contango og Backwardation, da olie ikke bliver 



lagret i længere tid. Det er billigere at lade olien blive i jorden og tilpasse udbuddet 

efter efterspørgslen, end at lagre den. Derfor kan futureprisen svinge mellem 

Contango og Backwardation, men den har mest tendens til Contango. Fødevarer 

med lav holdbarhed er normalt i Backwardation. Disse har ikke lave 

lageromkostninger pga. kort lagertid og har større værdi, jo friskere de er. Guld har 

den specielle egenskab, at lageromkostningerne er ubetydelige og udbuddet ikke 

ændres afgørende. For guld er futureprisen den samme som spotprisen plus den 

risikofrie rente, og priskurven er in Contango.   

4.15 Volatilitet i futurepriser  

Volatiliteten i futurepriserne stiger jo nærmere kontrakterne er på 

leveringstidspunktet. Det vil sige at når futurepriser er ved at konvergere med 

spotpriserne er volatiliteten højest. Samuelson4 hypotese forklare denne tends ved 

mængden af information markedet har til rådighed. Når futurekontrakter har lang 

tid til leveringstidspunktet er informationsmængden lille og der derfor ikke meget 

for markedet at handel priserne på. Efterhånden som futurekontrakterne nærmere 

sig leveringstidspunkter stiger informationsmængden om spotprisen på den 

underliggende råvare, hvilket får markedet til at handle mere og volatiliteten stiger.  

                                            
4
 Samuelson, P.A. “Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly.” Industrial 

Management  (1965), 



5 Risiko 

5.1 Risikopræmien  

Forenklet sagt er risikopræmien på en investering merafkastet ud over den 

risikofrie rente. Risikopræmien er afgørende for, hvor attraktiv investeringen er, 

men skal dog sammenholdes med investorens villighed til at påtage sig risiko. 

Problemet med risikopræmien er, at det er en størrelse, der ikke kan observeres 

eksakt eller beregnes i markedet i dag eller for fremtiden. Det er derfor nødvendigt 

at observere risikopræmien, hvilket overordnet kan gøres på tre måder: 

 Ved hjælp af historiske data. 

 En teoretisk fremadskuende antagelse. 

 En rundspørge blandt nuværende og fremtidige investorer. 

Alle tre metoder har deres fordele og ulemper, men fælles for dem alle er, at de 

ikke giver et eksakt resultat.  

5.1.1 Historisk 

Estimering ved hjælp af historiske data er rimelig nemt, hurtigt og billigt. Der findes 

store mængder data for de forskellige investeringer på markedet og langt tilbage i 

tiden. Den historiske metode er meget følsom overfor, hvilken periode, der 

vælges. Store begivenheder i verden har fået de realiserede afkast til at svinge 

hurtigt og drastisk. Forhold som økonomisk vækst, inflation, krige og 

naturkatastrofer er bare få af alle de forhold, der igennem tiden har påvirket 

investorens afkast og derved risikopræmie. I praksis kan risikopræmien ikke 

observeres direkte i de historiske tal. Den historiske risikopræmie bliver derfor 

beregnet ud fra det gennemsnitlige historiske afkast for den valgte periode, der så 

fratrækkes en valgt risikofri rente.  

Den historiske tilgang til risikopræmien er meget benyttet til trods for, at den er 

meget følsom for periodevalget. Valget af den risikofrie rente er heller ikke helt 

eksakt, da renten ikke kan være helt risikofri. Ud over risikoen for en 

statsbankerot, er der risikoen for, at investorerne ikke kan få geninvesteret deres 

penge til samme rente, når f.eks. obligationen udløber. Over alt det ligger, at de 



historiske data næppe giver et retvisende billede af fremtiden, medmindre 

historien eksakt gentager sig selv. 

5.1.2 Teoretisk 

Den teoretiske tilgang tager udgangspunkt i en valgt model, hvor risikopræmien 

estimeres ud fra aktuelle data og en forventning til fremtiden. Fordelen i forhold til 

den historiske metode er, at den tager udgangspunkt i aktuelle data. Ulempen er, 

at metoden afhænger af den valgte model og de antagelser og forudsætninger, 

der ligger bag modellen. 

Estimering via teoretisk fremadskuende modeller kan være meget kompliceret og 

indeholde så mange antagelser, at resultaterne kan være praktisk uanvendelige. 

Ved at sammenligne resultater fra flere teoretiske modeller kan angives et skøn for 

den fremtidige risikopræmie. En sådan fremgangsmåde bliver let dyr, 

tidskrævende og resultatet uoverskueligt. 

5.1.3 Rundspørge  

Ved rundspørgemetoden er det tilfældigt eller selektivt udvalgte aktører på 

markedet, der giver deres bud på en forventet risikopræmie. Metoden er meget 

subjektiv og egner sig næppe til at stå alene.  

5.2 Definition af risikopræmie 

Risikopræmien defineres som det merafkast, en investering giver ud over den 

risikofri rente. Det er det merafkast, som investoren forventer at få af sin 

investering, men hvor udfaldet ikke er sikkert. Risikopræmien er derved den 

præmie, som en investor får for at indgå i en risikabel investering. Den risikofri 

rente er afkastet på en sikker investering. Da ingen vil påtage sig risiko uden af få 

en betaling eller en forventet betaling, forlanger investorerne en risikopræmie. 

Præmien kan matematisk defineres: 

E(RP) = E(Ainv) – rf 

Hvor E(RP) er den forventede risikopræmie på investeringen. (Ainv) er afkastet A 

på investeringen ”inv”. E() angiver, at det er forventede risikopræmier og afkast. rf 

er den risikofri rente. Alle værdier kan være 0 eller negative, hvilket langt fra er 

historisk urealistisk.  



Udtrykket har to ubekendte, da både E(RP) og E(Ainv) er ikke på forhånd kendte 

størrelser. Risikopræmien kan både beregnes historisk, dvs. ex post eller som en 

fremtidig, dvs. ex ante. Da det i ovenstående udtryk er den forventede 

risikopræmie og det forventede afkast, så er ovenstående udtryk ex ante. 

Anvendes i stedet de historiske data, vil ex post-udtrykket være: 

RP = Ainv – rf 

Problemet med det udtryk er, at det giver en risikopræmie, der estimeres på 

baggrund af historiske data. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng med 

resultatet af RP med hverken de forventninger, investorerne havde til afkastet eller 

til risikopræmien.  

5.3 Kvantificering af risikopræmie 

Risikoen ved en investering måles i investeringens Beta-Værdi (β), jf. Capital 

Assets Pricing Modellen (CAPM). Modellen beregner det forventede afkast ud fra 

den risikofri rente, investeringen betaværdi og den forventede rente i markedet 

(rE
m): 

E(Ainv) = rf + β(rE
m – rf) 

CAPM angiver, at en investor bliver belønnet for sin investering i på to måder. Den 

ene er tidsværdien for investeringen målt i den risikofri rente, der kompenserer for 

den periode, investoren har sine penge bundet.  Den anden er den risiko, 

investoren påtager sig, som skal belønnes, og som er betaværdien i forhold til den 

forventede markedsrente ud over den risikofri rente. 

Beta-værdien er et statistisk mål, der udtrykker hvor store udsving, en investering 

historisk set har haft i forhold til det generelle marked. Logikken bag er, at jo større 

udsving der har været historisk, desto højere er risikoen ved investeringen, og 

desto højere bør afkastet være i gennemsnit.  

En beta-værdi på 1 udtrykker, at investeringen følger markedet i udsving. En værdi 

under 1 er en” lav beta”-investering uden de store udsving og med en relativt stabil 

indtjening. Det vil sige, at investeringen er mindre følsom over for 

konjunkturændringer end en ”høj beta”-investering, der har beta større end 1. 



Eksempler på en dansk lavbeta-aktie er forsikringsselskabet Top Danmark med en 

betaværdi på 0,53. Det er en stabil virksomhed med et stabilt cash flow og en 

moden aktie. Et eksempel på en aktie med høj betaværdi er Vestas med en værdi 

på 1,34. Det er en aktie, mange private småsparere køber og sælger, der er høj 

volatilitet i prisen, og virksomheden har lav kapital.  

I praksis anvendes CAPM og betaværdien til at sammensætte en portefølje af 

investeringer med både høj- og lav-beta-investeringer, således at porteføljens 

gennemsnitlige beta ideelt set er 1. Ulempen ved betaværdien er, at den er 

historisk fastsat. Sker der afgørende ændringer i forhold, der påvirker 

investeringen, som f.eks. ændringer i efterspørgslen eller i samfundsøkonomien, 

så er beta-værdien misvisende. En anden ulempe ved CAPM og beta er 

antagelsen om, at markedet er i ligevægt. Markedsligevægten kræver perfekt 

information på markedet og opretholdes gennem stor handel med alle aktiver, 

således at aktivernes pris justeres kontinuerligt ud fra efterspørgslen. CAPM 

indeholder en række yderligere forudsætninger og kritik, hvilket ligger uden for 

denne opgave. 

Som det angives i CAPM, er den endelige, forventede risikopræmie ikke kun 

afhængig af beta-værdien, men også af den forventede markedsrente (rE
m) over 

den risikofri rente.  

5.4 Sharpe Ratio 

Sharpe Ratio (SR) er afkastet af en investering i forhold til risikoen, og risikoen 

måles på baggrund af den historiske volatilitet. Sharpe Ratio beregnes forenklet 

som det historiske merafkast, dvs. det totale afkast minus den risikofri rente 

divideret med standardafvigelsen for afkastene. Sharpe Ratio beskriver, hvor 

meget ekstra afkast en investor opnår ved at påtage sig én ekstra risikoenhed målt 

i standardafvigelsen. Normalt siger man, at jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har 

investeringen været. 

SR(inv) = (Ainv – rf) / Stdafv(inv), hvor 

 SR(INV) er Sharpe Ratio for investeringen 



 Ainv er afkastet for investeringen  

rf  er den risikofri rente 

Stdafv(inv) er standardafvigelsen for afkastene på investeringen. 

Sharpe Ratio’s styrke er, at den er enkel, og at det gør det muligt at sammenligne 

forskellige investeringer, der har forskellige afkast og risiko. 

5.5 Den risikofri rente 

Den risikofri rente kan estimeres på forskellig vis, men antages almindeligvis at 

være kendt og konstant. Den risikofri rente vil typisk være en statsobligation med 

tilsvarende løbetid som den valgte periode. Det kunne f.eks. være en 10-årig 

statsobligation eller den amerikanske centralbanks (FED) 3-måneders rente. 

5.6 Risiko ved kortsalg  

Ved kortsalg sælges i princippet et aktiv, som investoren ikke har fysisk eller har 

råderet over. Investoren forudser faldende priser i markedet og forventer derfor at 

kunne købe sin forpligtigelse tilbage igen på et senere tidspunkt til en lavere pris. 

Derved får investoren et positivt afkast ved faldende markedspriser. Falder prisen 

til 0, kan investoren maksimalt vinde den oprindelige salgspris ved kortsalget. 

Stiger priserne derimod, kan investoren teoretisk tabe et ubegrænset beløb, da 

investoren skal købe forpligtigelsen tilbage til den nye, teoretisk uendeligt høje 

markedspris. Kortsalg giver derfor mulighed for en begrænset gevinst og et 

ubegrænset tab. 

Ved en lang position er det derimod omvendt. Det er muligt at tabe begrænset, 

værdien af et aktiv kan flade til 0, hvilket medfører, at det maksimale beløb, der 

kan tabes, er det investerede beløb. Til gengæld kan prisen stige ubegrænset; det 

vil sige, at gevinsten også teoretisk kan stige ubegrænset.  

5.7 Forhold, der ændrer risikopræmien 

Antages en konstant risikofri rente er det derfor udelukkende ændringer i den 

forventede markedsrente eller investeringens beta-værdi, der påvirker det 

endelige resultat for risikopræmien. Det gælder derfor også, at det kun er forhold, 

der påvirker det forventede afkast, der vil påvirke den forventede risikopræmie. 



Prisen på råvarer påvirkes af forskellige forhold, herunder: 

 Udbud og efterspørgsel. 

 Lagerkapacitet og lageromkostninger. 

 Klima- og naturkatastrofer. 

 Politiske reguleringer, både nationale og internationale. 

 Statslige indgreb ved f.eks. blokader. 

 Rente- og valutakursudsving. 

 Handelsaktiviteter i råvarer og tilsvarende kontrakter. 

 Ændringer i pengepolitik, handels- skatte- og valutakontroller. 

5.7.1 Markedsrisiko 

Forhold, der kan påvirke det forventede afkast og derved risikopræmien, er f.eks. 

uro og hændelser på valutamarkedet, geopolitiske spændinger, forbruger-udbud 

og -efterspørgsel samt vejr- og naturkatastrofer. Disse typer af risikofaktorer 

benævnes ”systematisk risiko”, da det rammer ikke bare én investering, men hele 

industrier, regioner eller globalt.  

5.7.2 Kredit- og likviditetsrisiko 

Kreditrisiko er risikoen for tab på investeringen og måles ved størrelsen af tabet 

samt sandsynligheden for, at det sker. Likviditetsrisiko er risikoen for, at markedet 

ikke er likvidt, hvis investoren skal genplacere sin investering hurtigt og før tid. Det 

kan være forskellen på køb og salgskurser eller lang ventetid på at kunne 

geninvestere. 

Størrelsen på kredit- og likviditetsrisiko følges ad i praksis. I økonomisk gode tider 

er kreditrisikoen lav på grund af lav sandsynlighed for misligholdelse. Samtidig er 

likviditetsrisikoen også lav på grund af høj markedslikviditet og lav sandsynlighed 

for et nødtvungent salg. Tendensen er omvendt i dårlige økonomiske tider. 

Igen påvirker tidshorisonten størrelsen af risikoen. Investering på kort sigt har en 

lav præmie for kredit og likviditetsrisiko og omvendt for længere investeringer. Det 

typiske eksempel er boligfinansiering, hvor den korte 1-års rente er væsentligt 

lavere end de lange renter på 20-30 år. De seneste par år har de korte 1-årige 

renter været under 1 % og de lange renter på 3-4 % p.a. 



5.8 Markedspsykologiske forhold 

Ud over ovenstående økonomiske og finansielle forhold er der også en 

adfærdspsykologi på investeringsmarkedet. De psykologiske teorier, der styrer 

investeringsmarkedet, er samlet under begrebet ”Behavioral Finance”. I teorierne 

for behavioral finance antages det, at den information, der tilgår markedet, 

systematisk påvirker hver enkelt individs investeringsbeslutning og derved påvirker 

hele markedet. Enkelte af teorier og begreberne, der er relevante for denne 

opgave, listes nedenstående:  

 Framing: Investorernes individuelle erfaringer og præferencer giver hver 

person et unikt sæt af ”filtre”, der er afgørende for, hvordan den enkelte 

opfatter og oplever verden omkring sig og reagerer på forskellige former 

for indtryk og informationer. Investorer handler derfor ikke ens eller lige 

rationelt på den samme information. 

 Prospect theory (prospekt-teorien) er opstillet ud fra teorien om framing 

og beskriver beslutningsprocessen ved valg mellem alternativer. 

Prospekt-teorien har tilknyttet en nyttefunktion, som vægter 

sandsynligheder for mulige resultater. Der er én sandsynlighed for tab, 

og én sandsynlighed for gevinst. Udover, at størrelsen af tab og gevinst 

kan være forskellige, kan de to sandsynligheder have forskellige vægte, 

og tab og gevinst kan have forskellige, personlige værdier for 

beslutningstageren. 

 Overconfidence og anchoring. Overmod og mangel på selverkendelse. 

Fokusere for meget på udvalgt information og derved ”forankre” sig på 

eller i forhold til et fast synspunkt. 

 Herd (flokadfærd) beskriver, hvordan individer i en gruppe samvirker 

uden direkte at have planlagt det. Trends på investeringsmarkedet kan 

medføre en boble og efterfølgende et krak. Tilhængerne af herd-teorien 

tillægger bobler og krak en del betydning for, hvorfor investorer handler 

irrationelt, når disse situationer opstår. Der dannes en flokadfærd af 

grådighed i bobler og en flokadfærd af frygt, når priserne begynder at 

vende. Det sker ved, at den enkelte investor ønsker at være ”en del af 

flokken” og derfor henholdsvis skynder sig ind og ud af markedet. 



5.9 Risikoaversion 

Risikoaversion angiver en investors vilje til eller modvilje mod at påtage sig risiko i 

relation til et forventet afkast. Eller udtrykt på en anden måde er det en investors 

modvilje mod at påtage sig risiko uden at blive kompenseret for det. Som tidligere 

er risikoaversion den af de tre risikopræferencegrupper (risiko-avers, -neutral, eller 

– elsker), der antages at gælde for investorer. For at fastslå graden af en investors 

risikoaversion er det nødvendigt at kende investorens nyttefunktion og den 

forventede nytte. Der skal være sammenhæng i de tre begreber: 

Risikopræference – nyttefunktion – forventet nytte.  

Nyttefunktionen angiver graden af nytte, et individ opnår ved at have en vis formue 

eller gode. Funktionen forudsætter, at alle ønsker at opnå den størst mulige nytte, 

og at det påvirker enhver beslutning. Skal en investor investere i et aktiv, vil 

investoren vide, hvilken nytte, der opnås ved investeringen, og investeringen vil 

kun blive gennemført, hvis nytten er større, end hvis investeringen ikke blev 

gennemført. Det er rimelig enkelt at forholde sig til, hvis investoren skal foretage 

en sikker investering, dvs. hvor afkastet er kendt og risikofrit. Når investoren skal 

forholde sig til en usikker investering, enten fordi afkastet er ukendt eller 

risikopræmien er ukendt, bliver det mere kompliceret. Derved opstår begrebet 

”forventet nytte”. Den forventede nytte findes ved at finde nytten af alle 

sandsynlige udfald af en investering og derefter vægte dem med deres 

sandsynlighed. Derved kan en investor vælge, om der skal investeres i en usikker 

investering. Den forventede nytte kan også anvendes til at sammenligne flere 

usikre investeringer, ved at vælge investeringen med størst forventet nytte. 

Da den forventede nytte er vanskelig eller praktisk umulig at fastslå, inddeles den i 

de overordnede tre kategorier for risikopræference: risikoavers, risiko-neutral eller 

risiko-elsker. Normalt antages det, at en investor er risikoavers og derfor vil have 

en kompensation for at påtage sig en risiko. Graden af risikoaversion er forskellig 

mellem hver investor, og samme investor kan have forskellige grader af 

risikoaversion, afhængig af den forventede nytte. En investor kan have en lav 

risikoaversion eller blive en risiko-elsker ved en lille investering, og have høj 

risikoaversion ved en stor investering. 



6 Investeringsstrategi 

Ved investering kan der følges en dynamisk strategi, hvor der sammensættes en 

portefølje, der efterfølgende rebalanceres, således at der over tid holdes en 

konstant risiko- eller afkastprofil. Dette er i modsætning til en statisk strategi, hvor 

man ”køber og holder”. Ifølge Ilmanen (2011)5 er den dynamiske strategi 

”momentum” velegnet til investering i råvarer.  

6.1 Momentum 

Begrebet momentum dækker over,  når der i et marked observeres stigende 

priser, der efterfølges af yderligere stigende priser, eller at der observeres 

faldende priser, der fortsætter med at falde. Begrebet bygger på en unormalitet i 

de finansielle markeder, da de traditionelle finansielle teorier ikke kan begrunde en 

stigende pris alene på den baggrund, at prisen også har været stigende i perioden 

før. Det samme gælder for faldende priser.  

En forklaring på baggrunden for momentum kan ligge i teorierne om kognitiv 

adfærd i behavioral finance, det vil sige investorernes kognitive adfærdspsykologi. 

Kognitiv adfærd forklares med kognitioner, som kan være konsonante 

(overensstemmende) eller dissonante (uoverensstemmende). Mennesker kan ikke 

lide uoverensstemmelser i deres opfattelse af verden og vil derfor reducere eller 

fjerne dissonante kognitioner. Fordi denne tilstand er ubehagelig, anvender 

mennesker forskellige psykologiske hjælpemidler, som kan medføre ændringer i 

adfærd. Kognitiv dissonans er derfor den mentale konflikt, mennesker oplever, når 

de bliver præsenteret for beviser og information for, at deres antagelser er 

forkerte. Som eksempel på de psykologiske hjælpemidler er at udøve en 

bekræftelses-bias, hvor man finder informationer, som er i overensstemmelse med 

ens egne antagelser og overbevisninger. Dissonante informationer ignoreres, og 

informationer i overensstemmelse bliver vægtet højt. Kognitiv dissonans medvirker 

også til, at man holder fast på et synspunkt eller en forudsigelse. Når synspunktet 

eller forudsigelsen er blevet fastslået, vil mennesker finde det svært at fravige 

det/den, og i så fald sker det langsomt. Alt i alt påvirker den kognitive adfærd 
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investorers indsamling og udvælgelse af information. Derved kan finansielle trends 

og herunder momentum vare længere, end de ellers ville have gjort. I opgaven er 

tidligere gennemgået andre adfærdspsykologier som ”overconfidence” og 

”anchoring”, hvilke også kan forstærke den kognitive adfærd hos investorer. 

Andre årsager, der kan bidrage til momentum i markedet for råvarer, er, hvis 

udbuddet er konstant, men efterspørgslen svinger. Ændringer i 

produktionskapaciteten for råvarer er mere træge, da det tager tid for en producent 

at ændre på kapaciteten. Efterspørgslen kan derimod stige eller falde med meget 

kort varsel, da forbrugerne har nemmere ved at omstille deres forbrug.   

6.2 Momentum investeringsstrategi 

Momentum i markedet kan udnyttes i en strategi, hvor man enkelt forklaret køber 

aktiver, der har haft et højt, historisk positivt afkast over den sidste periode på 

f.eks. 1-12 måneder og man derefter antager, at de vil stige yderligere med en 

gevinst til følge. Populært sagt er momentum strategien for ”køb dyrt og sælg 

endnu dyrere” frem for den mere traditionelle ”køb billigt og sælg dyrt”-tankegang.  

De store udfordringer i momentumstrategien ligger i at fastsætte, hvilke parametre, 

der skal afgøre momentum, dvs. hvornår man skal købe, ud fra hvor lang tid 

prisen ligger på et forudbestemt givent niveau. Samtidig skal det fastsættes, 

hvornår der skal sælges, igen ud fra en tidsperiode og et forudbestemt prisniveau. 

Momentumstrategien kan udføres på de fleste investeringstyper, men er særligt 

velegnet til råvare-futures. Det skyldes: 

 De lave transaktionsomkostninger for futures i forhold til f.eks. aktier 

og obligationer.  

 At der er lave initialomkostninger ved strategien, da en future har 

prisen 0 ved indgåelse, og sikkerhedsmarginen udgør en mindre 

procentdel af værdien af det underliggende aktiv.  

 Muligheden for, at det er lige nemt og med samme omkostning at 

købe og sælge (long-short) futures, hvilket vil sige, at der kan opnås 

et positivt afkast i både stigende og faldende markeder.  



 At spotpriser er mere følsomme og volatile end f.eks. aktier. På 

råvaremarkedet ligger der et udbud og en efterspørgsel bag prisen 

for den fysiske vare, og sker der ændring, ændres priserne 

øjeblikkeligt. Det kunne f.eks. være naturkatastrofer, krige, politiske 

indgreb, der ændrer udbud / efterspørgsel pludseligt eller over kort 

tid og derved også råvarepriserne.  

 Den store likviditet, der er i markedet, således at køb og salg af 

futures er mulig, når strategien påkræver det.  

 Der er ingen restriktioner på short-selling af futures. 

Det forventede resultat af en succesfuld momentumstrategi er et positivt afkast, 

hvor risikopræmien ligger over markedsniveau.Ulempen ved strategien er, at den 

kan blive meget teknisk kompleks, transaktions- og managements- 

omkostningerne for høje, og at strategien, uanset udformning, er baseret på 

historiske tal. 

Der er to, overordnet forskellige, principper, der kan følges for en 

momentumstrategi. Det er ”Time-Serie” og ”Cross-Sectional”6. I Cross-Sectional 

forudsiges momentum ved at sammenligne de relative udsving mellem flere 

forskellige aktiver, der typisk er aktier. De aktier, der har haft størst relativ stigning 

i de f.eks. seneste 12 måneder, vil også have den største relative stigning i næste 

periode. I Time-Serie strategien måles momentum på hvert enkelt aktiv i forhold til 

aktivets egen prisudvikling de seneste f.eks. 12 måneder. Har der været stigende 

priser de seneste 12 måneder, vil prisen også stige i næste periode. Cross-

Sectional er velegnet til aktier, da aktier er rimelig homogene i struktur og 

prisudvikling. For råvarer er Time-Serie mest relevant, da råvarer ikke er 

homogene i deres prisudvikling og struktur. En type råvare, f.eks. råolie, kan 

svinge i pris uafhængigt af, hvorledes en anden råvare, f.eks. sukker, svinger i 

pris. Derfor er råolies prisudvikling ikke en god indikator for sukkers pris, hvilket 

ville være gældende, hvis momentum skulle fastlægges ved Cross-Sectional 

strategien. I denne opgave anvendes derfor en Time-Serie momentumstrategi.       
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6.3 Momentumstrategi i praksis 

I praksis udføres strategien ved at købe futures (lang position) ved stigende priser 

i markedet og sælge futures (kort position), når der er faldende priser. Strategien 

kan udføres på én råvaretype eller der kan skabes en portefølje af flere 

råvaretyper og flere forskellige futurekontraktlængder. Antallet og hyppigheden af 

handler er også variable, således at nogle strategier handler mange gange i 

døgnet og nogle, der handler en gang hver måned. Købs- og salgssignaler, der 

følger månedsdata, betegnes som lav handelsfrekvens, dags data som en høj 

handelsfrekvens, og på timebasis er det ultrahøj handelsfrekvens.  

6.4 Parametre 

For at designe en momentumstrategi, skal følgende parametre for referencepris, 

formationsperiode, trend, holdeperiode, placering og vægtning fastsættes: 

 Hvilken prisstigning og -fald tendensen skal måles efter 

(referencepris). 

 Hvor lang tid tilbage, strategien skal basere stigning og fald på 

(formationsperiode). 

 Hvilken pris, der skal afgøre, om der skal indgås en kort eller en lang 

position (trend). 

 Hvor lang tid futurepositionen skal holdes (holdeperioden). 

 Beslutningen om, hvor i futureperioden momentumstrategien skal 

implementeres. 

 Vægtning afgiver, hvorledes en kombination af forskellige 

placeringer kan udgøre en samlet strategi.  

De seks begreber defineres yderligere i nedenstående. De muligheder, 

kombinationer mv., der nævnes i nedenstående, er ikke udtømmende eller fast 

defineret i finansielle teorier. Opgaven tager udgangspunkt i en momentumstrategi 

for råvare-futures med en lav handelsfrekvens. Der vil være andre forhold, der vil 

være mere relevante, hvis strategien skulle anvendes på andre aktiver eller ved 

højere handelsfrekvens.   



Referenceprisen skal bruges til at beregne priserne i formationsperioden. 

Referenceprisen kan være prisen på ét futurekontraktnummer. Problemet med 

referenceprisen er, at hver råvare/råvaregruppe har forskellige antal kontrakter pr. 

år med forskellige fordelinger af kontraktlængder. Samtidig er nogle råvarer mere 

præget af sæsonudsving på futurepriserne. F.eks. har råolie 12 kontrakter på et år 

med en måned imellem hvert kontraktnummer, og priserne er stabile igennem 

året. Modsat har hvede seks kontrakter på et år, og priserne er sæsonafhængige 

efter høsten af hveden. Èt alternativ til at vælge én futurepris er at tage et simpelt 

gennemsnit af de daglige futurepriser for et kalenderår for hver råvare. Derved 

bliver der én referencepris pr. råvare for hver handelsdag. Derved minimeres 

problemerne med antallet af kontrakter pr. år og sæsonudsving på priserne. 

Formationsperioden bruges til at vurdere tendensen på futurepriserne. Det er 

prisbevægelserne i formationsperioden, der bruges som grundlag for 

momentumstrategien. For råvarer anvendes normalt mellem 1 og 12 måneders 

formationsperiode. Ud fra den valgte periodelængde udregnes én gennemsnitpris, 

der sammenholdes med en ”tendens-pris” (Benchmark) for om futurepriserne på 

handelsdagen er stigende eller faldende. Priserne i formationsperioden kan 

udregnes som et simpelt gennemsnit af formationsperioden på f.eks. tre måneder. 

Det er en simpel model, men ulempen er, at én tre måneder gammel pris får lige 

så stor vægt som en 1 dag gammel pris. Alternativet er at anvende et vægtet 

gennemsnit, men det kræver et kvalificeret bud på vægtningen for at være 

relevant. Desuden kan det valgte gennemsnit være overlappende (rullende) eller 

ikke-overlappende. Om gennemsnittet bliver overlappende eller ikke-overlappende 

afhænger af den valgte længde for formationsperiode og handelsfrekvensen. 

Handles der f.eks. 1 gang hver måned med en formationsperiode på 1 måned, 

bliver gennemsnittet ikke-overlappende, da alt forskydes med 1 måned. Hvorimod 

der, hvis der handles hver måned med en formationsperiode på tre måneder, 

bliver et overlappende (rullende) gennemsnit.  

Trend er den pris, der skal afgøre, om der er stigning eller fald i futurepriserne i 

forhold til ”formationsprisen”.  



Hvis trendprisen er større end formationsprisen, er der stigende priser ifølge 

momentumstrategien, og der skal indgås en lang position. Strategien forventer 

stigende priser i næste periode, og der bliver positivt afkast på den lange position. 

Hvis trendprisen er mindre en formationsprisen, skal der indgås en kort position. 

Strategien forventer faldende priser i næste periode, og der bliver et positivt afkast 

på den korte position. 

Som trend kan bruges spotprisen, en futurepris eller et fastsat snit mellem disse. 

Den valgte trendpris kan være for samme dag som momentumstrategien handler, 

gårsdagens pris eller et gennemsnit af de sidste dages handler. Ved at vælge et 

simpelt gennemsnit af f.eks. de seneste fem dages priser, mindskes påvirkningen 

af en tilfældig dags unormale prisudsving. 

Holdeperioden er den periode, hvor strategien skal holde den korte eller lange 

position. Holdeperioden fastsættes normalt til mellem 1 og 12 måneder. 

Holdeperioden kan som for formationsperioden også være overlappende eller 

ikke-overlappende.  

Placeringen er, hvor i futureperioden momentumstrategien skal implementeres. 

Hvis der for en råvare er 12 måneders futurekontrakter, men holdeperioden for 

strategien kun er tre måneder, kan strategien placeres op mod spotprisen (front 

end) eller i alle intervallerne indtil futurekontrakten i den 12. måned (back end).  

Vægtningen er, hvorledes strategien køber forskellige futures. Den mest simple 

vægtning er at købe kun én type futures i én råvare. Det giver vægten 100 %. 

Efter principperne om diversifikation ved enhver type investering, vil en 

momentumstrategi indeholde en kombination af forskellige futures i hver råvare og 

flere råvarer. Hvorledes strategien skal spredes, afgøres af vægtningen. For en 

type råvare kan strategien f.eks. vægtes 60/30/10, således at der købes 60 % 

futures i front end, 30 % i midt og 10 % i back end. Købes der flere forskellige 

futures, f.eks. både råolie, sukker og hvede, skal strategien vægte mellem disse 

tre typer råvarer. Der kan f.eks. være en ligevægt eller en vægt i forhold til 

markedsstørrelse, dvs. likviditeten i markedet. Det kan være en vægt i forhold til 

volatiliteten i priserne på hver råvare. 



6.5 Rebalancering 

Rebalancering er strategien handelsdag og det tidspunkt, hvor tendensen til 

stigende eller faldende priser i markedet fastlægges. Der kan vælges at 

rebalancere hele det investerede beløb eller kun dele af det. Der kan desuden 

vælges, om der skal rebalanceres i løbet af en holdeperiode eller kun ved start-

/sluttidspunktet for hver holdeperiode. 

I forhold til råvare-futures og valget af rebalanceringstidspunktet er det vigtigt at 

klarlægge den ”rullende” struktur, der er i futurekontrakterne. En futurekontrakt nr. 

(n) på tidspunkt (t) vil blive til kontrakt (n-1) på tidspunkt (t+ft), hvor (ft) er 

futurekontraktlængden. Er futurekontraktlængden på 1 måned, vil futurekontrakt 

nr. 4 blive til nr. 3 efter en måned. Er futurekontraktlængden derimod tre måneder, 

vil kontrakt nr. 4 stadig være nr. 4 efter en måned og først blive til nr. 3 efter 

yderligere to måneder. Datoen for ”rullet” er forskellig for hver råvarefuture, men 

ligger typisk i den sidste halvdel af en måned.   

Kontraktlængderne og rebalanceringsdatoen er derfor vigtige at fastlægge i 

momentumstrategien, da kontrakterne skal være ”rullet” til et nyt nr. ved hver 

rebalancering.   

Nedenstående viser et udsnit af futurepriserne hver den 1. i måneden for WTI 

råolie. F1 til F12 er nummeret for hver futurekontrakt og dækker i alt et kalenderår 

og med 1 måneds kontraktlængde for hver future. I skemaet er markeret kontrakt 

nr. 10, der efter en måned bliver til kontrakt nr. 9. Havde en investor købt kontrakt 

nr.10 til 20,03 USD og solgt den en måned senere som kontrakt nr. 9 til 20,66 

USD, var fortjenesten  blevet 0,63 USD pr kontrakt. 

Dato F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

01-01-1990 21,82 21,49 21,16 20,83 20,55 20,29 20,05 19,86 19,00 19,66 19,00 19,54

01-02-1990 22,70 21,87 21,50 21,16 20,85 20,57 20,00 20,00 20,09 20,03 19,97 19,00

01-03-1990 21,17 21,25 21,24 21,10 20,91 20,77 20,71 20,68 20,66 20,64 20,62 20,60

02-04-1990 20,48 20,80 20,98 21,03 21,05 21,04 21,02 21,00 20,98 20,96 20,93 20,90

01-05-1990 18,88 19,52 19,93 20,00 20,00 20,39 20,00 20,30 20,22 20,28 20,00 20,29

01-06-1990 17,50 18,00 18,66 19,00 19,00 19,00 19,00 19,96 20,00 20,03 20,00 20,00

 Tabel 1: Eksempel på futurekontrakt, der ”ruller” 



6.6 Beregning af afkast 

Afkastet for strategien kan beregnes som et simpelt afkast eller som et kontinuert 

tilskrevet afkast (compounded return). Der er fordele og ulemper ved begge 

beregningsmetoder. Ved det simple afkast er det investerede beløb (hovedstolen) 

konstant samt positivt, og negative afkast reinvesteres ikke i efterfølgende 

perioder. Ved kontinuert tilskrevet afkast vil det investerede beløb blive justeret 

med foregående periodes afkast. Derved reinvesteres afkastet i strategien. 

Metoden for kontinuert tilskrevet afkast anvendes f.eks. ved aktieinvesteringer, 

hvor aktien typisk holdes over flere perioder med det resultat, at kursudsving ikke 

realiseres ved hver periode.  

I denne opgave anvendes det simple afkast før skat og transaktionsomkostninger, 

hvilket vil sige, at reelt vil afkastet blive mindre end det i opgaven beregnede. 

Afkastet vil bestå af både roll return og unexpected return. Afkastet (R) 

fremkommer på tidspunkt (t+1 holdeperiode), hvor tidspunkt (t) er handelsdagen 

for momentumstrategien. Afkastet og hovedstolen forrentes ikke. Der handles for 

hele hovedstolen efter hver holdeperiode. 

Afkastet kan være både positivt og negativt og beregnes som forskellen mellem 

futureprisen på tidspunkt (t) og futureprisen på tidspunkt (t + 1 holdeperiode). 

Afkastet ganges med antallet af futures til prisen Ft, der kan købes for den 

konstante hovedstol.  

Rt+h = (Ft+h- Ft)*hovedstol 
Ft 

Afkastet for en kort position, dvs. kortsalg, beregnes ved at gange ovenstående 

formel med -1. 

De simple afkast kan summeres til et samlet afkast for perioden, og det årlige 

afkast i % (Rann) kan beregnes som afkastet i forhold til hovedstolen og det årlige 

antal holdeperioder. 

Rann= ΣRt+h * antal holdeperioder pr. år 
hovedstol 

 
 



6.7 Måling af resultater 

De mulige strategier måles indbyrdes ved Sharpe Ratio (SR). Jo højere SR, desto 

bedre er strategien. Da der anvendes simple afkast, beregnes SR som det årlige 

afkast i forhold til den årlige standardafvigelse (ϭ). 

SR = Rann / ϭ 

6.8 Max Drawdown    

Det største positive og negative afkast kan måles på to måder. Der er den 

maksimale profit eller tab pr. måned, hvilket er for den enkeltstående 

holdeperiode, dvs. i forhold til hovedstolen. Derudover er der det største tab i 

forhold til tidligere største profit, kaldet max drawdown (MDD).  

Max drawdown er den procentvist største enkeltstående forskel fra højeste profit til 

største tab. I denne opgave får MDD ikke den afgørende betydning for valget af 

strategi, men ved reel investering har det stor betydning. En investor eller 

invertering manager vil i praksis have en stop-loss grænse. Overstiger MDD 

denne stop-loss-værdi, vil strategien blive afsluttet.      

6.9 Data 

Ideelt set kunne der anvendes data for alle råvare-futures, for alle kontraktlænger 

og helt tilbage til 1848, hvor de første handler med futures blev foretaget i 

Chicago, og frem til i dag. I praksis skal dataene være til rådighed, og der skal 

være en betydelig likviditet i handlen med hver enkelt type future for at man kan 

være sikker på, at strategien kan gennemføres. Hvis ikke den enkelte future kan 

købes eller sælges på det i strategien forudbestemte tidspunkt, giver det ingen 

mening. 

I denne opgave er det derfor valgt at regne på perioden fra januar 1990 til og med 

september 2013.  

6.10 Modellen i opgaven 

I denne opgave er målet at finde én strategi, som kan antages at være den 

bedste, og så implementere strategien på en række forskellige råvarer. Den valgte 

strategi skal findes ved at teste en række forskellige strategier på futurepriserne 

for WTI Crude oil. For WTI er der hver handelsdag 12 futures, der er ligeligt fordelt 



over et kalenderår med en måned mellem hver future. Det vil sige, at der er 12 

dataserier for hver handelsdag. Futuren, der er nærmest spotprisen (front end), 

benævnes F1, og futures, der har 1 år til spotpris (back end) benævnes F12. 

Nedenstående er et uddrag af dataserien, der i alt indeholder 6459 handelsdage 

for perioden 1/1-1990 til 1/10-2013. 

WTI (USD)

Future nr.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Dato

31-05-2012 86,53 86,85 87,17 87,45 87,68 87,91 88,13 88,29 88,40 88,43 88,44 88,41

01-06-2012 83,23 83,56 83,89 84,20 84,46 84,71 84,95 85,14 85,28 85,35 85,42 85,48

04-06-2012 83,98 84,27 84,56 84,84 85,09 85,33 85,55 85,70 85,81 85,85 85,89 85,91

05-06-2012 84,29 84,57 84,83 85,08 85,31 85,53 85,72 85,83 85,89 85,89 85,89 85,87

06-06-2012 85,02 85,33 85,64 85,95 86,25 86,53 86,79 86,96 87,06 87,12 87,19 87,25

07-06-2012 84,82 85,13 85,44 85,77 86,11 86,42 86,71 86,92 87,07 87,17 87,28 87,38

08-06-2012 84,10 84,39 84,69 85,03 85,41 85,77 86,10 86,36 86,59 86,75 86,92 87,07

11-06-2012 82,70 83,00 83,29 83,62 83,98 84,31 84,63 84,90 85,15 85,32 85,49 85,65

 Tabel 2: Udsnit af data for WTI-futures. 

De forskellige strategier er en kombination af forskellige formationsperioder, 

holdeperioder, placering, trend og vægtning.  

 For formationsperioder testes for fire forskellige muligheder, der alle 

er rullende gennemsnit af referenceprisen. Det er periodelængderne 

1, 3, 6 og 12 måneder(AVE 1M, AVE 3M, AVE 6M og AVE 12M). En 

måned er defineret som 22 handelsdage.  

 Holdeperioden, der testes, er 1 måned. Holdeperioder på flere 

måneder er fravalgt, da det ville medføre, at investeringen skal 

rebalanceres i løbet af holdeperioden, hvis pristendens skifter i løbet 

af holdeperioden. Det er muligt at designe en sådan strategi, men 

det bliver kompliceret og er for enkelthedens skyld fravalgt.   

 For placering testes der tre muligheder. En i front-end (F1-F2), en i 

midt (F6-F7) og en i back-end (F11-F12). Desuden testes en 

strategi, hvor placeringen er fleksibel, således at strategien altid 

køber den billigste future (lang) ved stigende priser i markedet, og 

altid køber den billigste (kort) ved faldende priser. Den korte eller 

lange position holdes i 1 måned, svarende til de andre strategier.   

 Vægtning. Der testes ved at vægte de tre mulige placeringer af 1 

måneders holdeperioderne, således at der vægtes mellem (F1-F2) 



og (F6-F7) og (F11-F12). Der testes to mulige vægtfordelinger, 

60/30/10 og 33/33/33. De tre placeringer og en kombination af disse 

i vægtningen kompenserer for, at der ikke testes for holdeperioder 

længere end en måned. 

 For trend testes der to muligheder. Én, der afgør trend efter 

gennemsnittet af F1-prisen de nærmeste fem handelsdage på 

strategiens handelsdag (5D F1). Én, der afgør trend efter 

gennemsnittet af referenceprisen de nærmeste fem handelsdage på 

strategiens handelsdag (5D Y1) 

Skematis oversigt over parametre i strategien

Ref. Pris Holde Trend Momentum

Dato F1 F2 F3 F4 F5 F6 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

(Trend - Holde)

Future priser

F1 eller 1Y

 1,3, 6 

eller 12 

mdr
Alle 

handels 

dage

Daglige future priser i periode 1/1-1990 til 1/10/2013

Gns 

ref.pris  

F1-F12 

(1Y)

Figur 7: Skematisk oversigt over elementerne i momentum strategien.  

En strategi vil blive benævnt ud fra formationsperiode, trend, placering eller 

vægtning. F.eks. er strategi (AVE 1M, 5DF1, F1-F2) en strategi, der har: 

 Formationsperiode på gennemsnittet af referenceprisen på den 

seneste måned. 

 Momentumtendensen bliver beregnet ved at vurdere den seneste, 

gennemsnitlige femdags F1-pris. 

 Strategien ruller 1 måned mellem F2- og F1-futures. Hvis det i stedet 

havde været en vægtet strategi mellem de tre placeringer, ville 

benævnelsen kun indeholde vægtningen (AVE 1M, 5DF1, 33/33/33). 



Resultatet af ovenstående muligheder med fire formationsperioder, seks 

placering- og vægtkombinationer og to trendmuligheder giver i alt 48 strategier. 

Nedenstående viser en resultatmatrix, hvor hvert muligt udfald er markeret med ”x”  

Placering Vægtning  MAX/MIN

Ranking 5D F1 5D 1Y 5D F1 5D 1Y 5D F1 5D 1Y 5D F1 5D 1Y 5D F1 5D 1Y 5D F1 5D 1Y

Formation

AVE 1M x x x x x x x x x x x x

AVE 3M x x x x x x x x x x x x

AVE 6M x x x x x x x x x x x x

AVE 12M x x x x x x x x x x x x

F1-F2 F5-F6 F11-F12 33/33/33 60/30/10

Tabel 3: Skabelon for resultatmatrix 

Referenceprisen er den årlige gennemsnitspris af alle futuredagspriserne. Andre 

råvarer har andre antal futures pr. handelsdag. Ved at anvende den årlige 

gennemsnitspris som referencepris bliver der kun én dataserie for hver 

handelsdag. Referenceprisen benævnes (1Y).  

Handelsintensiteten er 1 måned. Der handles hver gang den 1. handelsdag i 

måneden. Da de fleste futures har udløb mod slutningen af måneden, sikres det, 

at det er en ny future, der handles efter ”rullet”. I januar måned handles der dog 

altid på den 3. handelsdag for at sikre, at der er likviditet i markedet. For den 

valgte periode fra januar 1990 til september 2013 er der 286 måneder, hvilket 

svarer til, at strategien handler 286 gange. 

Der ses bort fra transaktionsomkostninger og skat. Ved hver handel købes der for 

100 USD futures, og det antages derfor, at der kan handles et ”skævt” antal 

futures. Reelt kan der ikke kun handles for 100 USD eller et skævt antal futures, 

men for at gennemføre en momentumstrategi skal der handles for en vis volumen. 

Er investeringsbeløbet f.eks. 10 millioner USD, vil de differencer, der opstår ved at 

der skal handles hele antal futures, være uden betydning.    

Princippet for alle strategierne er, at er der stigende historiske priser, er der positiv 

momentum og der købes en lang futureposition. Er der faldende priser, er der 

negativ momentum, og der købes en kort position. Alle futures holdes i én 

holdeperiode og henholdsvis sælges eller købes i næste periode. Et eksempel er 



strategien med 1 måneds holdeperiode placeret i F1-F2, hvor der er to mulige 

udfald for et positivt afkast i hver måned: 

 Gå lang i F2-futures, hvis der er positivt momentum . Hold positionen 

i én periode og sælg til F1-pris én periode senere.  

 Gå kort i F2-futures, hvis der er negativt momentum. Hold positionen 

i én periode og køb til F1-pris én periode senere. 

Nedenstående graf illustrerer, hvorledes momentumstrategien (stiplet linje) 

forudsiger spotprisændringer. Spotprisen er sat lig med F1 og sat til 0 den 1-1-

1990. Niveauet for de to kurver følges ikke ad over tiden pga. de store 

prisstigninger på WTI fra år 2002 og frem, men udsvingene i momentumstrategien 

følger udsvingene i spotprisen, hvilket er det afgørende.  

 

Figur 8: Indeks for spotpriser og momentum for WTI.  

6.11 Resultater for én råvare 

Resultaterne for de 48 strategier for WTI-råolie fremgår af næste side. For hver 

strategi er angivet: 

 Afkast total: De totale akkumulerede gevinster og tab (PnL) for 

periode 1990 til 2013, i alt 286 måneder (ΣR). 

 Afkast ann.: Det årlige afkast i % (Rann). Ramm = ΣR/286*12. 

 Std.afv.: Den årlige standardafvigelse ϭ. Ϭ(PnL) *√12. 

 Sharpe ann.: Det årlige Sharpe Ratio (SR). SR= Ramm /ϭ. 

 Max DD: Maksimum drawdown (MDD) i %.  
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Resultat-matrix: Momentum WTI, 1990-2013
Holding

Ranking AVE 5D Spot AVE 5D 1Y AVE 5D Spot AVE 5D 1Y AVE 5D Spot AVE 5D 1Y AVE 5D Spot AVE 5D 1Y AVE 5D Spot AVE 5D 1Y AVE 5D Spot AVE 5D 1Y

Formation

AVE 1 M Afkast - Total 233.74 -111.74 226.83 22.04 208.37 51.33 222.98 -12.79 229.13 -55.30 186.23 -77.13

Afkast (%) 9.81 -4.69 9.52 0.92 8.74 2.15 9.36 -0.54 9.61 -2.32 7.81 -3.24

Sharpe ratio 0.30 -0.14 0.37 0.04 0.39 0.10 0.35 -0.02 0.33 -0.08 0.33 -0.12

Max DD -57.71 -57.28 -51.19 -48.46 -48.92 -44.04 -51.34 -49.00 -52.60 -52.18 -48.92 -54.89

Stdafv (%) 32.83 32.92 25.97 26.12 22.33 22.46 26.44 26.57 29.23 29.36 23.45 -0.27

AVE 3 M Afkast - Total 270.26 185.67 303.39 265.11 291.77 245.43 288.47 232.07 282.35 215.48 236.35 171.39

Afkast (%) 11.34 7.79 12.73 11.12 12.24 10.30 12.10 9.74 11.85 9.04 9.92 7.19

Sharpe ratio 0.35 0.24 0.49 0.43 0.55 0.46 0.46 0.37 0.41 0.31 0.42 0.27

Max DD -57.71 -55.97 -51.19 -51.19 -48.92 -48.92 -51.34 -51.34 -52.60 -52.60 -48.92 -54.76

Stdafv (%) 32.78 32.87 25.86 25.92 22.19 22.27 26.34 26.42 29.16 29.25 23.51 0.60

AVE 6 M Afkast - Total 247.32 234.23 266.82 276.03 259.56 280.06 257.90 263.44 254.39 251.35 205.98 205.26

Afkast (%) 10.38 9.83 11.20 11.58 10.89 11.75 10.82 11.05 10.67 10.55 8.64 8.61

Sharpe ratio 0.32 0.30 0.43 0.45 0.49 0.53 0.41 0.42 0.37 0.36 0.36 0.35

Max DD -57.71 -57.71 -51.19 -51.19 -48.92 -48.92 -51.34 -51.34 -52.60 -52.60 -48.92 -48.92

Stdafv (%) 32.81 32.83 25.92 25.90 22.25 22.21 26.39 26.38 29.20 29.21 23.71 0.72

AVE 12 M Afkast - Total 157.99 69.30 192.05 120.51 196.53 137.08 182.19 108.96 172.06 91.44 131.84 55.68

Afkast (%) 6.63 2.91 8.06 5.06 8.25 5.75 7.64 4.57 7.22 3.84 5.53 2.34

Sharpe ratio 0.20 0.09 0.31 0.19 0.37 0.26 0.29 0.17 0.25 0.13 0.23 0.09

Max DD -57.71 -57.71 -51.19 -51.19 -48.92 -48.92 -51.34 -51.34 -52.60 -52.60 -48.92 -48.92

Stdafv (%) 32.89 32.94 26.01 26.08 22.34 22.41 26.48 26.54 29.29 29.34 24.27 0.20

F2-F1 F7-F6 F12-F11 MIN/MAX strategiVægtet 1M: 33/33/33 Vægtet 1M: 60/30/10

 

Tabel 4: Resultater af momentumstrategier for WTI. 
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Konklusionen på undersøgelsen af de forskellige strategier er, at der lagt 

overvejende skabes et positivt afkast på 5-12 % p.a. og en SR på 0,2 – 0,55. Der 

er marginale strategier der giver negativt resultatet ved trend med AVE 5D 1Y. 

Det er strategiver med 3 og 6 måneders formationsperiode og trend ved AVE 5D 

Spot, der giver bedste resultat. For strategier der kun har en placering i 

futurekurven er det strategierne i Back-end der giver bedst resultat pga. faldende 

volatilitet i afkastene. For de vægtede strategier giver V 33/33/33 det bedste 

resultat pga. en kombination af højere afkast og laver volatilitet i afkastene. 

Max/min strategien giver marginalt dårligere resultat en de rene strategier og den 

vægtede V33/33/33. Volatiliteten er på niveau med de andre, men afkastet er 

lavere. 

Der kunne forventes en højere SR for de vægtede strategier, hvis der var en 

diversifikationseffekt. Diversifikationen skulle i så fald have udjævnet PnL med en 

mindre standardafvigelse og en højere SR til følge. Dette er ikke opnået, da 

afkastene i de vægtede perioder er højt korreleret – mellem 0,9 og 1,0.  

Den største Sharpe Ratio er 0,55 ved (AVE 3M, F11-F12, 5D spot) og et årlige 

afkast på 12,44 %. Det ligger tæt på de tilsvarende største værdier for samme 

strategi, bare placeret i F6-F7. 

Ovenstående værdier svarer til det niveau, Ilmanen7 angiver for råolie, med 

annualiserede afkast på 11,7 % og SR på 0,54. (råolie, år 1990 – 2010) 

Moskowitz8 angiver 11,6 % i afkast og 0,34 for SR. (Råolie, år 1965 – 2009). 

Tallene kan ikke sammenlignes direkte med opgavens resultater, da perioderne er 

forskellige og referencedataene er på råolie generelt, mens opgaven kun 

beskæftiger sig med WTI-råolie. De to Benchmark resultater indeholder desuden 

handelsomkostninger. Trods forskellene på undersøgelserne kan det antages at 

resultaterne i opgaven er på et realistisk niveau og derfor valide.  

                                            
7 

Expected returns, Antti Ilmanen, Wiley Finance (2011).
 

8 
Moskowitz, 20 Time Series Momentum. Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi, Lasse Heje 

Pedersen. (August 2011). 
 



6.12 Længde, placering og skift af positioner 

Med længde af position forstås i hvor langt tid, en enten kort eller lang position 

holdes, inden der skiftes til en modsatrettet. Da strategien handler hver måned, 

svarer en periodelængde til 1 måned. Et positionsskift er, når der skiftes fra en 

lang position til en kort position. Positionsplacering angiver, hvor der handles på 

futurekurven. Positionsskift og placering er afgørende for handelsomkostninger. 

Som tidligere nævnt ses der bort fra handelsomkostningerne i denne opgave, men 

da de for visse strategier har afgørende betydning, vil de blive estimeret i 

nedenstående. Det er dyrere at foretage et skift mellem lang og kort position end 

at erstatte en eksisterende position med en ny af samme type, dvs. at foretage et 

swap. Det er også dyrere at handle i back-end af futurekurven end i front-end.  

Min/max-strategien ruller langt overvejende imellem future nr. 12 og 11 samt nr. 2 

og 1, afhængigt af stigende eller faldende priser i markedet. Se nedenstående 

skema, der angiver ved hvilket futurekontraktnr. strategien indgår en position. 

Resultaterne ligger derfor på et niveau mellem de rene strategier, der er placeret 

som F1-F2 og F11-F12.   

Furure nr. F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Total

Antal 123 5 2 1 2 5 2 2 3 8 132 285

Tabel 5: Antal positioner pr. futurekontraktnr. for min/max-strategi. 

De gennemsnitlige årlige antal handler ved de gennemførte strategier fremgår af 

nedenstående skema. Skemaet angiver, hvor mange gange strategien har indgået 

en lang og en kort position, og hvor tit der er skiftet mellem en lang og en kort 

position. Af skemaer fremgår det, at jo længere formationsperiode, jo færre skift, 

hvilket stemmer godt overens med, at jo længere formationsperioden er, jo mere 

udjævner strategien prisudsvingene. Bortset fra formationsperioden på 1 måned er 

der ikke markante forskelle på antallet af skift, om der anvendes spot (AVE 5D 

Spot) eller referencepris (AVE 1 Y) til trend i momentumstrategien. Ved 

formationsperiode på 1 måned med trend ud fra referenceprisen (AVE 1 Y) skifter 

strategien 141, hvilket svarer til det faktiske antal gange, den 1-årlige referencepris 

skifter mellem at stige og falde. Antallet af positioner og skift er uafhængigt af, 

hvor strategien placeres på futurekurven, da det er trenden, der afgør, hvilken 

position, der skal tages hver handelsdag.  



Formation Lang Kort Skift Lang Kort Skift

AVE 1M 7.0 5.0 3.2 7.0 5.0 5.9

AVE 3 M 7.2 4.8 3.1 6.9 5.1 3.9

AVE 6 M 7.5 4.5 2.3 7.4 4.6 2.4

AVE 12 M 7.5 4.5 1.6 7.1 4.9 1.8

R Spot R 1 Y

Antal handller og skift mellem kort og lang position i gennemsnit pr år

 

Tabel 6: Gennemsnitlige antal handler og skift pr år. 

Ovenstående viser som nævnt antallet af skift, men ikke hvor lang perioden er 

mellem hvert skift. Nedenstående to histogrammer viser, i hvor mange perioder 

momentumstrategierne med henholdsvis trend ved ”AVE 5D Spot” og ”AVE R 1 Y” 

holder samme lange eller korte position i gennemsnit pr år. På x-aksen er angivet 

antallet af perioder, som hver strategi holder samme type position, dvs. uden at 

skifte fra en lang til en kort position eller omvendt. På y-aksen er gennemsnitlig 

antal forekomster pr år for perioden, dvs. 1990 – 2013. Perioder, der er længere 

en 12 måneder, er summeret i søjlerne ”>12”. Søjlerne viser de fire 

formationslængder, 1M, 3M, 6M og 12M. 

Histogrammerne viser, at jo kortere formationsperioden er, jo oftere skifter 

strategierne position. Histogrammerne viser også, at jo længere 

formationsperioden er, jo mere jævnt fordelt bliver længden af holdeperioden.  

Samlet set viser histogrammerne, at jo kortere formationsperioden er, desto oftere 

skifter strategierne position. De viser også, at uafhængigt af længden af 

formationsperioden ligger langt hovedparten af holdelængderne på 1-5 måneder.    

 

Tabel 7: Længden af holdeperioder uden skift mellem lang/kort position. 



I ovenstående er strategien med 1 måneds formationsperiode og trend ved AVE 

1Y” markant da strategien i gennemsnit 3,0 gange om året kun har en 

holdeperiode på 1 periode, hvilket er 2-3 gange så meget end andre 

sammenlignelige strategier. Formodninger er, at strategien ”jævnet” 

formationsperioden og trenden for meget ud, således strategien for ofte opfanger 

skift i futurepriserne 1 periode for sent. Strategien er markant mere ”a-synkron” 

med prisudsvingene end de andre strategier.  

6.13 Handelsomkostninger 

Opgaven er generelt afgrænset fra at omhandle handelsomkostninger. Da 

omkostningerne har en betydning for momentumstrategien, er omkostningerne 

estimeret og konsekvensen for Sharpe Ratio angivet i nedenstående. 

Omkostningerne er estimeret ud fra en simpel model, hvor der betales bid/ask, 

hver gang der skiftes position mellem en kort og en lang position. Antallet af gange 

der gennemsnitligt skiftes position, fremgår af tidligere tabel. De gange strategien 

handler, men ikke skifter position, indgås en swap. Ved en swap lukkes den 

eksisterende kontrakt ved at indgå en modsatrettet kontrakt, og samtidig indgå en 

ny kontrakt med en måneds længere løbetid. I en swap er børsens risiko meget 

lille, hvorfor en swap er meget billig. Swap koster typisk mellem 1/5 og 1/10 af 

bid/ask spreadet. I dette sættes swap-prisen til 1/5 af spreadet.      

Spreadet er mindre i front-end af futurekurven end i back-end pga. den store 

likviditet i markedet. Spreadet afhænger også af, hvilken råvare, der handles. 

Således er råolie f.eks. billigere i spread end metaller. Som et estimat er der i 

nedenstående tabel anvendt et spread på 0,04 % i front-end og 0,4 % i back-end. 

Det er derfor 10 gange dyrere at skifte position i back-end. Resultatet er, at SR i 

front-end falder i gennemsnit med 0,005 % og i back-end gennemsnitlig 0,075 %. 

Påvirkningen af SR kan i dette virke ubetydeligt lille, men ændres 

handelsfrekvensen i en momentumstrategi fra én gang pr. måned til f.eks. hver 

uge eller hver dag, vil omkostningerne stige tilsvarende. Desuden er WTI spread 

blandt de billigste pga. den store handelsvolumen på WTI. Andre mindre handlede 

og derfor illikvide futuretyper kan være op til  5 gange dyrere i spread.  



Regnes forholdet mellem faldet af SR mellem front- og back-end er det ca. en 

faktor 15, dvs. at SR reduceres 15 gange mere i back-end trods det, at det kun er 

10 gange dyrere. Det skyldes, at standardafvigelsen på afkastene falder med ca. 

50 % i back-end for WTI. 

Swaps Skift 

Kort/lang F1-F2 F11-F12 F1-F2 F11-F12 F1-F2 F11-F12
(Gns/år) (Gns/år) 0.04 0.4

(Antal) (% p.a.) (% p.a.)

AVE 1M 8.8 3.2 0.198 1.980 0.299 0.392 0.293 0.303
AVE 3 M 8.9 3.1 0.195 1.954 0.346 0.552 0.340 0.464

AVE 6 M 9.7 2.3 0.169 1.685 0.316 0.489 0.311 0.414
AVE 12 M 10.4 1.6 0.147 1.470 0.202 0.369 0.197 0.303

(Skift * spread) + (1/5 Spread*swap)

Estimat af handelsomksotningernes påvirkning af Sharpe Ration for WTI råolie

Antal handler SR uden omk. SR med omk.Omkostniner i alt

Tabel 8: Estimeret handelsomkostninger for momentumstrategi for WTI 

Ud over spread og omkostningerne til børsen skal de to parter ved futurehandlen 

stille en sikkerhedsmargin som et kontantindskud hos børsen. Denne margin 

medfører finansieringsomkostninger, som ikke er medtaget i ovenstående. Renten 

på finansieringen er markedsrenten og kan være ubetydeligt lille eller markant høj, 

afhængig af kreditværdigheden for den enkelte aktør på futuremarkedet.  

Trods det forsimplede estimat af handelsomkostningerne i ovenstående, illustrerer 

det, at: 

 det er væsentligt dyrere at handle i back-end,  

 volatiliteten i afkastene påvirker SR mere end prisfaktoren mellem 

front- og back-end, 

 omkostningerne kan komme op på et niveau, hvor de påvirker SR, 

trods den gængse opfattelse af futures som værende meget billige at 

handle. 

6.14 Sammenfatning momentum strategi for WTI 

I nedenstående skema er de åbenlyst dårligste strategier, målt ved SR og afkast, 

fjernet. Tilbage er strategier med trend ved AVE 5D Spot, formationsperiode 3 og 

6 måneder, placering F7-F6, F12-F11, 33/33/33 og min/max. Gennemsnittene for 

de otte strategier er angivet i kolonnen og rækken ”AVE”.    



F7-F6 F12-F11 Vægtet 1M: 33/33/33 MIN/MAX strategi

Ranking AVE 5D Spot AVE 5D Spot AVE 5D Spot AVE 5D Spot AVE

AVE 3 M Afkast - Ann 12.73 12.24 12.10 9.92 11.75

Sharp -Ann 0.49 0.55 0.46 0.42 0.48

AVE 6 M Afkast - Ann 11.20 10.89 10.82 8.64 10.39

Sharp -Ann 0.43 0.49 0.41 0.36 0.42

AVE Ave Afkast - Ann 11.96 11.57 11.46 9.28

Ave SRP 0.46 0.52 0.43 0.39

Tabel 9: Udvalgte resultater for WTI momentumstrategierne. 

Det fremgår, at formationsperiode på tre måneder er bedre end seks måneder, og 

placeringen F12-F11 giver størst SR på 0,55. Denne placering vurderes ikke at 

være reelt anvendelig som eneste investering pga. en lav omsætning i markedet i 

back-end af futurerne, da de reelle handelsomkostninger vil være væsentligt 

højere ved placering i back-end frem for i front-end eller midt. 

Resultatet af testen af de forskellige momentumstrategier på WTI er derfor, at de 

tre strategier (AVE 3M, AVE 5D Spot, F7-F6) og (AVE 3M, AVE 5D Spot, 

33/33/33) og (AVE 3M, AVE 5D Spot, Min/max) testes på en række andre 

råvarefutures. 

6.15 Momentumstrategi på flere råvarer 

For dels at teste de valgte strategier på yderligere data, og for dels også at teste 

strategierne på råvarer, hvor futurepriserne er mere sæsonafhængige end på 

råolie, gennemføres momentumberegninger på i alt otte råvarefutures: 

Energi: 

 WTI råolie, CL. (WTI) 

 Brent råolie, LD European, BZ. (Brent) 

 Naturgas, NG. (Gas) 

 Fyringsolie, HO. (Heat) 

Ædelmetaller: 

 Guld, GC. (Gold)  

 Sølv, SI. (Silver) 

Metaller: 



 Kobber, LP. (Cobber) 

 Aluminium, LA. (Alu) 

Brent råolie vælges for at sammenligne med WTI råolie. Naturgas og fyringsolie, 

fordi der traditionelt er sæsonudsving på priserne. Guld og sølv, fordi priserne er 

tæt knyttet til US-renten (den risikofri rente). Metallerne kobber og aluminium er 

medtaget, da priserne er mere påvirkede af udbud og efterspørgsel end gulv og 

sølv, men de er ikke sæsonprægede som naturgas og fyringsolie. 

En sidste stor gruppe af råvarefutures er landbrugsprodukter. Denne gruppe er 

ikke repræsenteret, da dataene for de pågældende futures medfører en række 

udfordringer, der ikke er afgørende for denne opgave. Dels er datasættet ikke 

komplet tilbage til 1990, dels er perioden mellem futurekontrakter ikke alle én 

måned, og dels har nogle af kontrakterne skiftet karakteristika. 

Ovenstående sammensatte gruppe af futures i en momentumstrategi benævnes 

herefter ”PF momentum”. 

6.16 Data 

Dataene er ikke komplette for alle råvarefutures. F.eks. starter dataene for kobber 

og aluminium først i september 1997. Dataperioderne fremgår af tabellen med 

resultaterne. For de futures, hvor ikke alle dataene er komplette, er de manglende 

måneder udeladt. Det medfører, at det totale afkast ikke kan sammenlignes på 

tværs af futurerne, men det annualiserede afkast og Sharpe Ratio kan 

sammenlignes. 

6.17 Volatiliteten i futurepriserne  

I valget af momentumstrategien indgik placeringen på futurekurven. For WTI viste 

resultaterne sig at være afhængige af bl.a. den forskellige volatilitet på 

futureprisen, med en høj volatilitet i front-end og en lav i back-end. Nedenstående 

tabel viser volatiliteten på F1-og F12-priserne på de valgte futures i porteføljen. 

F1-og F12-volatiliteten svarer til henholdsvis den maksimale og den minimale 

volatilitet, hvilket fremgår af grafen under tabellen. 

https://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1T4SVEC_da___DK374&q=annualiseret+afkast&spell=1&sa=X&ei=DKleUqnoN5HLkAeix4HYDw&ved=0CCkQvwUoAA


% ann

WTI Brent Gas Heat Gold Silver Cobber Alu

F1 0.33 0.33 0.55 0.33 0.15 0.29 0.28 0.22

F12 0.22 0.23 0.25 0.21 0.15 0.28 0.26 0.19

Volatiliteten i future priserne

Tabel 10: Volatiliteten i prisen på futures 

WTI og Brent har tilnærmelsesvis ens volatilitet og højest i front- end som 

forventet. Naturgas har stor forskel i volatilitet pga. sæsonsving i priserne. 

Metallerne har lave udsving i volatilitet, da udbud og efterspørgsel er rimelig 

konstant over året for de 12 futurekontrakter. Specielt guld har konstant volatilitet, 

da futureguldpriserne følger den risikofri rente. Den stigende volatilitet i front-end 

stemmer overens med tidligere nævnt Samuelson hypotese. Volatiliteten for hele 

futurekurven og for de otte råvaretyper fremgår af nedenstående figur.   

 

Figur 9: Volatiliteten i futurepriser 

Til ovenstående skal det bemærkes, at volatiliteten er beregnet for hver future 

kontrakt nr. uden hensyntagen til handelsdatoen. Specielt for naturgas og 

fyringsolie er priserne sæsonafhængig, således at volatiliteten i de enkelte 

kontrakt afhænger af tidspunktet på året. Da ovenstående er beregnet over hele 

perioden 1990 – 2013 anses sæson misvisningen for at være minimal og tallene 

derfor retvisende.  



6.18 Resultater PF momentum 

Af tabellen på næste side fremgår resultaterne af PF momentumberegningerne. 

Tabellen viser det totale, simple afkast samt de annualiserede resultater for 

afkastet, Sharp Ratio samt standardafvigelsen. 

Under resultaterne er der to referenceresultater fra lignende 

momentumundersøgelser.  Referencerne er fra Tobias J. Moskowitz’ artikel ”Time 

serie momentum” fra 20119 og fra Ilmanens bog ”Expected returens” fra 201110. 

Tidsperioden og parametrene stemmer ikke fuldstændig overens med beregninger 

for PF momentum, men begge referencestrategier er tidsserie og for simple 

afkast. I PF momentum er råolie repræsenteret ved WTI og Brent, mens de i de to 

referenceberegninger er råolie under ét. I reference fra Ilmanen er aluminium ikke 

repræsenteret. 
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F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min

Total afkast 303.39 288.48 236.35 236.12 205.84 189.99 -76.50 -29.32 -32.59 24.84 4.88 -0.17

Afkast (%) 12.73 12.10 9.92 9.91 8.64 7.97 -3.21 -1.23 -1.37 1.04 0.20 -0.01

Sharpe Ratio 0.49 0.46 0.42 0.39 0.34 0.32 -0.11 -0.04 -0.05 0.04 0.01 0.00

Stdafv. (%) 25.86 26.34 23.51 25.63 25.45 24.90 28.74 32.13 28.11 25.37 26.09 24.52

Periode (år) Jan 90 - okt 2013 Jan 90 - okt 2013 Maj 90 - okt 2013 Jan 90 - okt 2013

Ref: 

T. J. Maskowitz

Afkast (%) 11.61 -9.75 9.79

Periode (år)

Ref:  (periode 1990 - 2009)

Ilmanen

Afkast (%) 11.7 7.8 7.9

Sharpe Ratio 0.54 0.45 0.42

F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min F6-F7 33/33/33 Max/min

Total afkast 34.58 8.18 71.82 -16.66 -70.73 50.51 42.58 40.37 61.32 124.54 121.50 151.03

Afkast (%) 1.45 0.34 3.01 -0.70 -2.97 2.12 2.62 2.48 3.77 7.66 7.48 9.29

Sharpe Ratio 0.09 0.02 0.20 -0.02 -0.10 0.07 0.10 0.09 0.14 0.38 0.37 0.47

Stdafv. (%) 15.62 15.64 15.40 28.52 28.63 28.38 27.47 27.27 26.77 20.07 20.07 19.65

Periode (år) Jan 90 - okt 2013 Jan 90 - okt 2013 Sep 97 - okt 2013 Sep 97 - okt 2013

Ref: 

T. J. Maskowitz

Afkast (%) 5.36 3.17 8.9 0.97

Periode (år)

Ref:  (periode 1990 - 2009)

Ilmanen

Afkast (%) 1.9 -9.5 1.2 non

Sharpe Ratio 0.2 -0.24 0.18

Resultat og referencer - pr råvare

Energi

Metaller

For Crude oil as one

1978-2009

1969-2009 1965-2009 1977-2009 1979 - 2009

1990-2009

For Crude oil as one

Heat

Gold Silver

1983-2009

BrentWTI Gas

Cobber Alu

Tabel 11: Resultatskema PF momentum 

6.19 Kommentar til PF momentum   

Generelt giver strategien, hvor der rulles F6-F7 bedre afkast og SR end den 

vægtede 33/33/33-strategi. Det er forventet ud fra resultaterne af den første 

beregning af strategien. Den vægtede strategi ligger mellem 1-2 % lavere i afkast 

og 0,01 – 0,05 % lavere i SR. For metallerne og ædelmetallerne giver max/min 

strategien markant bedre resultater en de to andre strategier. For metallerne er 

resultaterne meget svingene, hvilket også gøre sig gældende for reference 

strategierne. 



WTI og Brent råolie giver et afkast for F6-F7 på henholdsvis 12,73 % og 9,91 %, 

hvilket svarer til referenceresultaterne, der ligger på ca. 11,7 %. Ilmanen opnår en 

SR på 0,54 for Crude Oil, men det maksimale SR for PF momentum er 0,49.  

Naturgas og fyringsolie giver dårlige resultater i PF momentum med henholdsvis -

1,23 % og 1,04 % i afkast som de bedste. I referenceresultaterne opnår Moskowitz 

negative -9.75 % for naturgas mod Ilmanen´s positive 7,8 % i afkast. For 

fyringsolie er referenceresultaterne mere på linje med mellem 8-10 % i afkast. De 

dårlige resultater for PF momentum antages at skyldes de store sæsonudsving på 

priserne for naturgas og fyringsolie. De to futures kræver en yderligere optimering 

af momentumstrategien for at anvende den optimale rebalanceringsdag, 

handelsfrekvens, trend mv. Denne optimeringsproces er fravalgt i denne opgave, 

da målet ikke har været at opnå det maksimale resultat, men at afprøve en strategi 

på flere råvaretyper. 

For de to ædelmetaller guld og sølv er resultaterne for både PF momentum og de 

to referenceresultater meget svingende. PF momentum giver henholdsvis 1,45 % 

og 2,12 % i højest afkast, og referencerne svinger mellem -9,5% og +5.36 %. For 

referencerne fra Moskowitz er momentumperioden fra årene 1969-2009, hvilket 

ligger langt ud over perioden for PF momentum. For Ilmanen er afkastet på guld 

1,9 % og SR på 0,2, hvilket ligger på niveau med resultaterne for PF momentum 

på 1,45 afkast og 0,09 i SR. 

For kobber og aluminium har PF momentum 3,77 % og 9,29 % i højeste afkast og 

0,14 og 0,47 i SR. Resultaterne for referencerne er svingene, men PF momentum 

ligger for kobber på niveau med Ilmanen.   

6.20 Afkastene for PF momentum 

Volatiliteten i afkastene for strategierne fremgår af nedenstående tabel. 

Volatiliteten ligger mellem ca. 15% og 32. Max/min strategien har en tendens til 

lavest volatilitet, hvilket skyldes at strategien overvejende er placeret i Back-end af 

futurekurven. 



Ann. Std. Afvigelse

WTI Brent Gas Heat Gold Silver Cobber Alu

F6-F7 25.86 25.63 28.74 25.37 15.62 28.52 27.47 20.07

V 33/33/33 26.34 25.45 32.13 26.09 15.64 28.63 27.27 20.07

Max/min 23.51 24.90 28.11 24.52 15.40 28.38 26.77 19.65

Volatiliteten i afkastene

Tabel 12: Volatiliteten i afkastene afhængig af placeringen på futurekurven. 

Det samlede afkast  kan dele i to typer: Carry og spot. Carry delen er den del af 

afkastet der genereres ved at future kontrakten ruller frem i en ny kontrakt, dvs. 

roll return. Spot delene generes af prisudsving i priserne, dvs. unexpected return.  

Nedenstående carry og spot afkast er de årlige relative afkast for momentum 

strategien. F.eks. for gulv er der et positivt carry afkast på 6,2% for strategien 

placeret i F6-F7. Da guld normalt altid er in Contango forbindes guld med negativt 

carry afkast. Da momentum strategien indgår korte positioner ved in Contango 

prisstruktur opnås et positivt carry afkast i denne opgave.  

Carry Spot Total Carry Spot Total

WTI 7.3% 5.4% 12.7% 7.7% 4.4% 12.1%

Brent 7.3% 2.6% 9.9% 8.2% 0.5% 8.6%

Gas 9.4% -12.6% -3.2% 9.4% -10.7% -1.2%

Heat 8.5% -7.5% 1.0% 6.9% -6.7% 0.2%

Gold 6.2% -4.7% 1.5% 5.1% -4.7% 0.3%

Silver 5.6% -6.3% -0.7% 3.3% -6.3% -3.0%

Cobber 3.9% -1.3% 2.6% 3.8% -1.3% 2.5%

Alu 3.3% 4.4% 7.7% 3.5% 4.0% 7.5%

Gns. 6% -2% 4% 6% -3% 3%

F7-F6 V 33/33/33

Fordelign af afkast mellem spot og carry afkast

Relaivt til futurepriser og ann.

 

Tabel 13: Fordeling af afkast mellem spot og carry 

Da guld carry prisen i vid udstrækning følger US renten virker ovenstående carry 

afkast på 6,2% og 5,1% som høje. US 3 måneders renten11 har i perioden 1990-

2013 ligger på ca. 3%. For guld svinger carry rente lidt efter hvor på futurekurven 
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den udregnes. For placeringen F11-F12 er carry afkast 2,9%, hvilke stemmer 

mere ovnens med US renten. Af nedenstående figur ses hvorledes carry afkastet 

for F6-F7 har fulgt US 1M Treasury renten. 

 

Figur 10: Mdr. Carry afkast for guld i F6-F7 og US 3M bond renten 

6.21 Vægtning af PF momentum 

Ved at vægte de otte futures i en samlet portefølje opnås en 

diversifikationsgevinst. Hvorledes de otte futures skal vægtes i porteføljen er en 

investorbeslutning. De mest oplagte vægte er efter markedsstørrelse, volatilitet 

eller en ligevægt. I denne opgave er valgt en ligevægt, dvs. 1/8 af 100 USD i hver 

future. En ulempe ved ligevægt er, at hvis der investeres for større beløb og/eller i 

mange futuretyper, kan man som investor blive overeksponeret i en futuretype, der 

er forholdsvis lille i markedet og derfor illikvid. Nedenstående skema viser 

resultaterne for de PF momentumstrategier, og det fremgår, at SR er steget til 

0,32 for F6-F7-strategien, 0,26 for den vægtede strategi og 0,36 for Max/min 

strategien. Afkastene og Sharpe Ration er på et væsentligt lavere niveau end for 

strategien i WTI. Det skyldes at alle andre råvare end WTI giver væsentligt lavere 

afkast og SR sammenlignet med WTI.   
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Resultat: Ligevægtet råvarer i  PF momentum

F6-F7 V. 33/33/33 Max/min

Total afkast 84,11 71,15 91,03 Simpelt

Afkast 3,53 2,99 3,82 % Annualiced

Sharpe Ratio 0,32 0,26 0,36

Stdafv. 11,14 11,65 10,66 % Annualiced  

Tabel 14: Resultater af ligevægtet PF momentumstrategi 

Trods det lave niveau for SR for de fleste enkeltstående råvare, så bliver SR 

højere i PF momentum, da standardafvigelsen på afkastene er omkring halveret i 

forhold til afvigelsen på de enkelte futures. Der er derved opnået en 

diversifikationsgevinst. 

I ovenstående er alle råvare handlet efter samme strategi, men resultaterne for de 

enkelt råvare viser, at det er forskelligt hvilken af de 3 strategier, der giver bedst 

resultatet. I nedenstående ”Optimeret PF momentum” er den bedste strategi for 

hver råvare valgt ud fra højest Sharpe ratio. Af nedenstående fremgår hvilken 

strategi der giver bedst resultat for hver type råvare. 

Råvare WTI BRENT Gas Heat Gold Silver Cobber Alu

Strategi F6-F7 F6-F7 33/33/33 F6-F7 Max/min Max/min Max/min Max/min

Sharpe Ratio 0.49 0.39 -1.23 1.04 3.01 0.07 0.14 0.47

Stdafv. 25.86 25.63 -0.04 0.04 0.20 28.38 26.77 19.65

Højeste SR pr råvare

Tabel 15: Oversigt over strategi med højest SR pr råvare 

Ligevægtes råvarerne i en portefølje hvor strategierne er differentieret , opnås 

nedenstående resultat. 

Resultat: Optimeret PF momentum

Differentieret

Total afkast 108.71 Simpelt

Afkast 6.52 % Annualiced

Sharpe Ratio 0.58

Stdafv. 11.30 % Annualiced  

Tabel 16: Optimeret og ligevægtet PF momentum 



Jf. Ilmanen12 opnås en SR på 0,62 for en portefølje, der er vægtet efter volatilitet. 

Ilmanen’s portefølje er ikke identisk med PF momentum, men består af ni futures 

fordelt på energi, metaller, ædelmetaller og fødevarer i perioden 1990-2009 og 

indeholder handelsomkostninger. Niveauer for SR kan dog sammenlignes, hvor 

resultatet i opgaven vurderes at være troværdigt. 

For PF momentumstrategien er handelsomkostninger ikke udregnet. Da 

omkostningerne er fuldstændig afhængige af investors situation, bliver estimater 

for omkostningerne ikke bedre end som udregnet for den rene WTI 

momentumstrategi tidligere i opgaven.  

Det akkumulerede afkast (PnL) for den optimeret strategien fremgår af 

nedenstående figur. 
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Figur 11: Akkumuleret af kast for ligevægtet og optimeret PF momentum  

Figuren viser rimelige stabile afkast i 1990’erne. Opsvinget og de stigende priser i 

00’erne indtil de store tab i slut 00’erne under finanskrisen 

6.22 Delkonklusion for investeringsstrategi. 

De afprøvede momentumstrategier kan give et positivt afkast på baggrund af 

perioden 1990 til og med september 2013. Strategierne i front-end giver højest 

afkast med samtidig højest volatilitet i afkastene. Derfor giver back-end-strategier 

højest Sharpe Ratio, da de trods lavere afkast har markant lavere volatilitet i 

afkastene. Forskellige, vægtede strategier mellem front- og back-end giver ingen 
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diversifikationsgevinst da afkastene er højt kollideret . Den højest målte Sharpe 

Ratio er 0,55 ekskl. handelsomkostninger.  

Sammensættes flere råvaretyper i en samlet momentumstrategi, opnås der en  

diversifikationsgevinst ved at volatiliteten i afkastene falder ca. 50%. Den højeste 

SR er 0,58 i en ligevægtet portefølje, hvor strategierne er differentieret for hver 

råvare 

Ifølge JP Morgan13 har hedge-fonde i perioden 2009-2012 haft en gennemsnitlig 

Sharpe Ratio på 0,56 for råvarer. S&P-aktier har haft 1,26 og en 60/40-portefølje 

af aktier og obligationer har haft en Sharpe Ratio på 2,56. Det er realiseret Sharpe 

Ratio inkl. omkostninger. Sammenlignet med disse tal vurderes det, at de Sharpe 

Ratios, der opnås i denne opgave er på for lavt et niveau til at det er attraktivt for 

en investor.  Formålet med opgaven har ikke været at opnå den højest mulige 

Sharpe Ratio og den opstillede simple momentumstrategi, men kun otte råvarer 

kan ikke forventes at overgå markedet.  

Den samlede konklusion er derfor, at der er en præmie i futuremarkedet, der kan 

udnyttes i en momentumstrategi til et positivt afkast. Afkastet opnået i denne 

opgave vurderes dog til at være for lille til at være attraktivt som enkeltstående 

investering.  

  

                                            
13 Evaluating Hedge Funds in a Low- Growth and Low-Yield Environment. 

jpmorganinstitutional.com. Febuar 2013 

 



7 Konklusion 

Råvarermarkedet adskiller sig fra traditionelle investeringer som aktier og 

obligationer på flere områder. Der er den åbenlyse forskel, at ved råvarer er der et 

fysisk produkt, der kan lagres og hvis spotpris fastsættes af udbud og 

efterspørgsel på producent- og forbruger-markedet. Ved råvarer investeres der 

primært via futures i den underliggende råvare, hvorimod aktier og obligationer 

traditionelt købes direkte. Ved investering i råvarefutures skal der følges en aktiv 

strategi, da futures tidsmæssigt er korte kontrakter i forhold til en køb-og-hold 

strategi ved traditionelle investeringer. For aktier og obligationer er investorens 

afkast styret af kursudsving eller dividender/renter. For råvarefutures er 

investorens risikopræmie primært den forsikringspræmie, en hedger tilbyder for at 

afdække sin salgspris (producent-hedger) eller sin købspris (forbruger-hedger). 

Den forsikringspræmie, der tilbydes investorerne skal gøre futures attraktive. 

Contango- og Backwardation-teorien vedr. prisfastsættelse af futures beskriver, 

hvorledes en forbruger er villig til at betale mere for en fremtidig levering end den 

forventede spotpris. Modsat er en producent i Backwardation-teorien villig til at 

sælge sine råvarer billigere end den forventede spotpris for at forsikre sine 

salgspriser. 

Udsving på den forventede spotpris er indarbejdet i futureprisen ud fra et cost-of-

carry og arbitrage-argument. Samtidig er diskonteringsrenten for futures den 

risikofri rente, pga. den store likviditet og konkurrence i markedet. Derfor er der i 

teorien ingen unexpected return (kursudsving) eller collateral return (renteafkast) 

til en investor, men kun et roll return i form af den præmie Contango- og 

Backwardation-teorierne angiver. Risikopræmien på råvaremarkedet er derfor den 

forsikringspræmie, en hedger er villig til at betale en investor som et roll return.   

Forholdet mellem producent- eller forbruger-hedgerne og investoren påvirker også 

futurepriserne udover roll return. Deres forskellige påvirkning giver en volatilitet i 

futurepriserne, da investoren gerne vil investere i hele futurekurven, mens 

producenten primært er interesseret i at hedge i den lange ende af kurven (back-

end), og forbrugeren primært vil hedge i den korte ende af kurven (front-end). 



Desuden angiver Samuelsons hypotese, at informationsmængden stiger i front-

end af kurven, hvilket øger volatiliteten indtil futureprisen konvergerer med 

spotprisen. Ændringer i spotpriserne påvirkes desuden af en række eksplicitte og 

implicitte forhold for udbud af og efterspørgsel efter den fysiske råvare. Det kan for 

eksempel være klima- og naturkatastrofer, statslige reguleringer, rente- og 

valutakursudsving samt nationale og globale begivenheder som krig og politisk 

ustabilitet. 

Ovenstående roll return og volatilitet i sporprisen kan en investor forsøge at 

generere et positivt afkast ved at anvende en momentum investeringsstrategi. 

Strategien er dynamisk og skal indfange stigende og faldene trends i 

futurepriserne over flere perioder. 

I opgaven er opstillet en simpel momentumstrategi, hvor der indgås en lang 

position ved stigende priser og en kort position ved faldende priser. Positionerne 

holdes 1 måned, hvorefter hele strategien rebalanceres. Strategien er udført på 

data fra januar 1990 til og med september 2013. Momentumstrategien giver 

simple afkast som følge af roll return og unexpected return, også kaldet carry og 

spotafkast. Strategien er testet på en enkelt råvare, WTI råolie, og giver et 

maksimalt, simpelt afkast på 12,24 % p.a. og Sharpe Ratio på 0,55. Strategien er 

desuden testet på otte råvarer inden for energi, metaller og ædelmetaller, hvor 

råvarerne er ligevægtede i en portefølje, og hvor der opnås en 

diversifikationsgevinst. Det maksimale årlige afkast er 3,82 % p.a. og Sharpe Ratio 

0,36 for en Max/min strategi. Optimeres strategien for den ligevægtet protefølje, 

således at den i opgaven optime strategi anvendes for hver råvare opnås et afkast 

på 6,52% og en SR på 0,58. De ovenstående afkast er primært skabt af 

carryafkast, og der er ikke indregnet handels- og styringsomkostninger. 

Momentumstrategien giver disse positive afkast som følge af, at investoren kan 

udnytte: 

 At der er en ”time-to-market”-effekt. Alle investorer køber/sælger ikke 

samme dag som priserne stiger/falder. 



 Den kognitive adfærd jf. behavioral finance i markedet, der giver en 

flokadfærd blandt aktørerne på markedet. Når ”alle” køber er det 

”rigtigt” at købe og omvendt, når alle andre sælger. Det giver en 

stigende eller faldende trend i markedet, som ikke følger de 

grundlæggende økonomiske forhold. 

 At priserne er drevet af udbud og efterspørgsel. Udbuddet på 

råvaren ændres over meget langt tid i modsætning til efterspørgslen, 

der relativt hurtigt kan påvirkes hos forbrugerne. Det giver en 

træghed i råvaremarkedet. 

Trods ovenstående trends i råvaremarkedet og de positive afkast, der er skabt i 

opgavens momentumstrategier, vurderes det, at den opnåede Sharpe Ratio er for 

lille til at være attraktiv som primær investering for en investor.  

  



8 Perspektivering 

8.1 Perspektivering af investeringsstrategien 

Ud fra konklusionen på de opstillede momentumstrategier er det mest 

nærliggende perspektiv for opgaven at optimere de forholdsvis simple strategier til 

mere ”intelligente” strategier i forventning om, at Sharpe Ratio kan hæves til et 

lønsomt niveau. En intelligent strategi skal indeholde mere risikostyring, således at 

strategien handler smartere end de simple strategier. Dette kunne f.eks. opnås 

ved at: 

 Vægte råvarerne i strategien ud fra volatilitet i priserne eller en 

risikoprofil. 

 Korrigere futurepriserne for handelsomkostninger inden strategien 

fastlægger trend eller inden max/min-strategien køber/sælger den 

optimale future. 

 Ved at øge holdeperioden og/eller handle oftere, således at 

strategien hurtigere stopper tab og modsat kan holde længere på 

vindere.  

 Minimere handelsomkostninger ved at mindske antallet af gange, 

strategien skifter mellem kort og lang position.  

Ulempen ved ovenstående kan være, at den øgede risikostyring alt andet lige 

også medfører en øget omkostning for investor. 

8.2 Perspektivering af råvaremarkedet og risikopræmier 

Et alternativt perspektiv for opgaven er at fokusere mere på råvaremarkedet og 

risikoen. Udsvingene og niveauet for råvarepriserne er ikke behandlet i denne 

opgave. Faktum er, at priserne har svinget meget, og senest er der set store 

stigninger og fald i priserne igennem 00’erne. Udsvingene har påvirket alle 

råvarer, og i nedenstående er eksempelvis spotpriser på WTI råolie fra 2000 til 

2013 
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Figur 12: Spotpris på WTI råolie 2000-2014 

Priserne har svinget fra et stabilt niveau på cad. 25 USD pr. tønde til maksimalt 

143 USD i 2009 til at ligge på nuværende cad 105 USD. Umiddelbart er 

udsvingene mere end det almindelige udsving i udbud og efterspørgsel 

retfærdiggør trods den økonomiske optur op gennem 00’erne og den efterfølgende 

krise. Derfor vil det være interessant at undersøge, om spekulation i futures har 

været med til at drive de store udsving i råvarepriserne? 

Det burde være markedskræfterne, der sætter prisen ud fra udbud og 

efterspørgsel, men kan det forklare de store prisstignigner i 2002-2008 og det 

efterfølgende store drastiske prisfald i 2008? Det kunne undersøges ved at se på 

volatiliteten i råvarer, der ikke handles futures på, og så råvarer, der bliver handlet 

futures på. En tese kunne være, at hvis volatiliteten er større for futureråvarer end 

for ”normale” råvarer, så er spekulanter med til at drive store prisudsving og 

derved prisen op. 

Hvis det ikke er futurespekulation, der driver de store prisudsving, kan det være 

lagerkapaciteten. Som nævnt i denne opgave har lagerkapaciteten stor påvirkning 

på convenience yield og derved ”Cost of Carry”-prissætninger af spotpriserne.    

I perioden i 00’erne med de store prisudsving var der også store prisudsving på 

US-dollaren, som alle dominerende råvarer handles i. Der var store udsving i 

oliepriserne, som påvirker produktionen af de fleste råvarer. Det var en tid lige 

efter IT-boblen, hvor de finansielle markeder var usikre på aktier. Der har været 



”9/11”-angrebet og de efterfølgende krige mod terror. Der har i 00’erne været en 

fødevaremangel, som sandsynligvis har haft en selvforstærkende effekt på 

priserne. I samme periode har der været en kolossal vækst i økonomien i BRIC-

lande, med stor efterspørgsel på råvarer til følge. Alt i alt har der været mange 

forhold, der har kunnet påvirke spot- og futurepriserne, herunder også spekulation. 
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