Råvarefutures
(vi handler råvarefutures igennem Sparnord Bank – der ydes ingen rådgivning i råvarefutures).
Beskrivelse:
En future er en standardiseret aftale om køb eller salg af et givet aktiv i en given mængde til en på
forhånd aftalt pris på et aftalt tidspunkt i fremtiden. Det standardiserede element i en future
betyder, at hver kontrakt har en bestemt beløbsstørrelse, på et bestemt underliggende instrument
samt et bestemt udløbstidspunkt.
I en råvarefuture kan det underliggende aktiv eksempelvis være hvede, soja eller raps.
Anvendelse:
Futurekøbet svarer til at købe den underliggende råvare. Omvendt svarer futuresalget til at sælge
det underliggende aktiv. Eksempelvis kan landmænd bruges råvarefutures til afdækning af årets
høst og/eller foderbehov.
Eksempel:
Landmanden forventer prisfald på hvede og vil afdække årets høst. Landmanden sælger
hvedefutures med udløb omkring høsttidspunktet. Er prisen på hvede faldet, kan der realiseres en
gevinst på futurekontrakten. Er prisen på hvede derimod steget, vil der realiseres et tab på
futurekontrakten.
Praktik:
Der er differenceafregning og ikke fysisk levering af det underliggende aktiv. Differenceafregning
er afregning af gevinst/tab, der opstår på baggrund af forskellen mellem åbningskurs og lukkekurs.
Spar Nord tilbyder handel i udvalgte futures på NYSE, Liffe Paris og Chicago Board of Trade inden
for børsernes åbningstid.
Risici Likviditetsrisiko:
Hvis kunden ønsker at afvikle sin kursrisiko inden udløb, sker dette til en markedspris. Finansielle
markeder kan dog være præget af dårlig eller manglende likviditet, afhængig af produkt,
underliggende aktiv, valutakombination, løbetid og handelstidspunkt.
Tabs -/afkast risiko:
Ved køb eller salg af en råvarefuture er der en tabsrisiko eller en gevinstmulighed i forretningens
løbetid og ved udløb. Både i løbetiden og ved udløb er det udviklingen i det underliggende aktiv og
pengemarkedsrenten som er afgørende for tabet eller gevinstens størrelse. Tab eller gevinst kan
være ubegrænset.

Valutarisiko:
Risikoen eksisterer kun, hvis produktet er udstedt i en anden valuta end danske kroner. I så fald er
der valutarisiko på markedsværdien på en råvarefuture. Risikomærkning af investeringsprodukter
Råvarefutures er røde investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det
investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue. Du kan finde yderligere
information om risikomærkning af investeringsprodukter på www.sparbredebro.dk/investering.

