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sådan tæmmEr du vildE 
prisudsving mEd OptiOnEr

hOld fOkus på dEn dagligE drift

Optioner er et nyttigt 
værktøj til at minimere 
risiko i en ellers 
uforudsigelig verden. 
Et nyt samarbejde 
mellem Agrocura og 
Saxo Bank gør det nemt 
og trygt at navigere på 
optionsmarkedet.

Interessen for optionsmarkedet er 
stigende i dansk landbrug og med 

god grund. For mens optioner rent 
teknisk giver retten til at købe eller 
sælge til et aktiv, så er de mere prakti-
ske fordele til at føle på: optioner kan 
effektivt tage usikkerhed og risiko ud 
af ligningen. Netop den ro i maven, 
der kommer med større forudsigelig-
hed i budgettet har gjort optioner po-
pulære i landbruget. 

Optionsmarkedet var tidligere for-
beholdt finansielle institutioner og 
landets største virksomheder. For de 
fleste landmænd var det noget nær 
lukket land og svært tilgængeligt. 
Samtidig var priserne på optionsmar-
kedet både høje og uigennemskue-
lige. 

Gennem innovativ teknologi og 
mere end 25 års erfaring med at for-
midle adgang til finansielle marke-
der, har Saxo Bank gjort det enkelt at 
afdække risiko gennem optionsmar-
kedet til konkurrencedygtige og gen-
nemskuelige priser. 

Sådan bruger du optioner
En option er en finansiel kontrakt, 

der giver køberen, en ret, men ikke 
en pligt, til at købe eller sælge et ak-
tiv til en bestemt pris på et tidspunkt 
i fremtiden. Derfor betegnes de ofte 
som det som en ’forsikring’, hvor om-
kostningen kan sammenlignes med 
en forsikringspræmie. 

Og her er optioner formentlig det 
bedste redskab i værktøjskassen, når 
det handler om at minimere risiko 
og usikkerhed. Saxo Banks platform 
giver adgang til optioner på en lang 
række råvarer herunder diverse afgrø-
der, svin og slagtekvæg.  

Saxo Banks råvarestrateg, Ole S. 
Hansen vurderer i lighed med flere 
analytikere at hvedepriserne sandsyn-
ligvis vil forblive høje henover vinte-
ren blandt andet på grund af usikker-
hed om stabiliteten af den russiske 
eksport. Men modsat vind og vejr, 
kan man i højere grad selv kontrollere 

egne afregningspriser gennem optio-
ner, lyder det fra Saxo Banks råvare-
strateg. Ved at købe en forsikring mod 
faldende priser fra det nuværende ni-
veau på omkring € 200/tons kan man 
beholde muligheden for en ekstra ge-
vinst skulle prisen stige, mens et fald 
modsat vil blive opvejet af den købte 
option. 

”Sommerens voldsomme tørke som 
førte til en 20 pct. stigning på få uger, 
og viste hvor hurtigt forventningerne 
til indtjening og afkast kan ændre sig 
på kort tid. Ved brug af finansielle 
produkter som optioner og futures, 
kan man aktivt gå ind og minimere 
usikkerhed omkring fremtidige pris-
udsving.” siger Ole S. Hansen.

Det bedste fra to verdener 
Samarbejdet mellem Agrocura og 
Saxo Bank kombinerer det bedste fra 
begge verdener. 

Saxo Banks prisvindende investe-
ringsplatform, brede adgang til opti-
onsmarkedet og lave priser. Agrocura 
bistår med konkret ekspertrådgivning 
i forhold til, hvordan mulighederne 
ved optioner udnyttes bedst muligt 
i den enkelte kundes situation. Der-
udover overvåger løbende risikoen 
og udviklingen i markedet, hvilket gi-
ver de enkelte landbrug bedre tid og 
overskud til at fokusere det vigtigste: 
landbruget og dets daglige drift.

Agrocura hjælper med 
at håndtere og overvåge 
risikoafdækning, og 
samarbejdet med Saxo 
Bank frigiver ressourcer 
hjemme på bedriften.

Interessen for optionsmarkedet er 
stigende i dansk landbrug, og vi har 

i Agrocura hen over sommeren an-
befalet mange af vores kunder at af-
dække råvarerisikoen.

Men der er et begrænset antal ud-
bydere af optioner til landbruget. 
Nogle fastsætter præmien på et for 
højt niveau og kræver eksempelvis, 
at den bagvedliggende foderhandel 
eller salget af korn placeres i selska-

bet. Dermed udviskes et vigtigt kon-
kurrenceelement.

Andre udbydere kræver, at land-
bruget er helkunde – også selv om 
formidleren af optioner ikke påtager 
sig nogen risiko.

Derfor har vi i Agrocura anbefalet 
vores kunder at oprette en handels-
konto i Saxo Bank. Det er her, vi fin-
der nogle markedets bedste priser, li-
gesom kurtagen er lav.

Spænder bredt
Agrocura tilbyder rådgivning på op-
tionsområdet, som spænder bredt 
- lige fra oprettelse af konto til gen-
nemførsel af handlen og afslutnings-
vis i forbindelse med, at optionen 
skal nedlukkes og omveksles til fysi-
ske produkter. 

Derfor har vi i Agrocura lavet et 

udvidet samarbejde med Saxo Bank, 
som består i, at vi nu nemt kan op-
rette kunder, rådgive og overvåge de 
handlede positioner på kundernes 
vegne og på deres respektive handels-
konti. 

Derved er vi i Agrocura smidige i 
hele processen. Lige fra kontoen åb-
nes, til optionen lukkes ned og om-
veksles til fysiske produkter. Sam-
menlagt skal det frigive ressourcer på 
bedriften, så der fokuseres på den dag-
lige drift, mens vi i Agrocura hjælper 
med at håndtere og overvåge risikoen.

Praktisk fungerer det ved, at der la-
ves en fuldmagt fra kunden, der giver 
Agrocura lov til at få kig-adgang til 
kundens handelskonto og underlig-
gende positioner.

Uvildighed
Der gælder, at Agrocura forholder sig 
uvildigt og altid er på kundens side, 
hvilket understreges af, at der er tale 
om et non-profit samarbejde med 
Saxo Bank. 

Er der kun behov for rådgivning in-
denfor optionsområdet, har mange 
af Agrocuras medarbejdere gennem-
ført en lovpligtig certificering. Såle-
des imødekommer vi både krav og 
kompetencer til at kunne opfylde vo-
res egen vision for produktet, nemlig 
at yde målrettet rådgivning tilpasset 
den enkelte kunde.

fAKtA
 ■ Handlen foregår på handelsplatformen  
SaxoTrader, som er markedets bedste  
og mest gennemskuelige.
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Optioner kan effektivt tage 
usikkerhed og risiko ud af lig-
ningen. Netop den ro i maven 
har gjort optioner populære i 
landbruget. 

en option 
er en finansiel 
kontrakt, der giver 
køberen, en ret, men 
ikke en pligt, til at 
købe eller sælge et 
aktiv til en bestemt 
pris på et tidspunkt i 
fremtiden.

saxo banks platform giver ad-
gang til optioner på en lang 
række råvarer herunder diverse 
afgrøder, svin og slagtekvæg. 




