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De fleste nye kontrakter forsvinner etter 

kort tid

 Stor forskningslitteratur på området

 De fleste nye kontrakter / kontraktsmarkeder forsvinner kort 

tid etter introduksjonen

 Hvorfor?

 Forskningen har fokusert på å finne ‘suksesskriterier’

 >20 suksesskriterier, men ikke alle er like viktige
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Suksesskriterier
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1. Stort spotmarked (cashmarked)

2. Aktivt spotmarked

3. Mange aktører i spotmarkedet

4. Prisusikkerhet og priskorrelasjoner

5. Produktegenskapenes målbarhet og grad av 

produkthomogenitet / samvariasjon i prising 

av størrelser

6. Høyt antall kjøpere og selgere i markedet

7. Kontraktdesign

8. Pristransparens / Kjent og åpen spotpris

9. Få andre derivatkontrakter/markeder eller 

alternative muligheter for risikostyring

10. Fravær av barrierer og markedsintervensjoner, 

og begrenset utøvelse av markedsmakt

11. Industriforpliktelser og traderstøtte

12. Finansielle kostnader

13. Lav basisrisiko / høyt samsvar mellom det som 

sikres og kontrakt

14. Sikringsperiode

15. Beskyttelse mot manipulering

16. Uavhengig prisfastsettelse (oppgjørsprisen)

17. Kjøperne må ønske sikring / risikoaverse

18. Tillitt til markedsplassen / Størrelse på 

markedsplassen

19. Råvaren kan lagres

20. Fri flyt av råvarer

21. Lite vertikalintegrering

22. Attraktivt for finansielle aktører / spekulanter

……..

KAN VÆRE HENSIKTSMESSIG Å GRUPPERE DISSE



Grupper av suksesskriterier

 Egenskaper ved det underliggende råvaremarkedet («Produktet 

og det fysiske markedet»)

 Kontraktegenskaper («Kontrakten må fungere»)

 Egenskaper ved markedsplassen («Brukere og markedsplassen»)

 Alternativer til kontraktsmarkedet («Alternative 

risikostyringsmekanismer»)
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1. Egenskaper ved det underliggende 

råvaremarkedet

De viktigste kriteriene

 Mange aktører og stort spotmarked

 Høy prisusikkerhet

 Kjent og åpen spotpris / prisfastsettelse

 Høy homogenitet
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2. Kontraktsegenskaper

De viktigste kriteriene

 Samsvar mellom det som skal sikres og sikringsverktøyet 
(kontrakten). Høy sikringseffektivitet!

 Høy homogenitet (kan gruppere fisk og lage en indeks/syntetisk 
spotpris). Mindre viktig for finansielle kontrakter

 Kontraktsegenskaper (mengde, sikringsperioder, fysisk/finansiell, 
standardisert/fleksibelt, børs/OTC)

 Uavhengig avregningspris / oppgjørspris (Settlement)

 Beskyttelse mot manipulering (f.eks. asiatisk beregning av 
avregningspris)
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3. Egenskaper ved markedsplassen 

De viktigste kriteriene

 Kjøperne må ønske sikring / Redde for risiko (risikoaverse)

 Selgerne må ønske sikring

 Attraktivt for spekulanter

 Størrelse og tillitt til markedsplassen
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4. Alternativer til kontraktsmarkedet

De viktigste kriteriene

 Alternative kontraktsmarkeder (brukere går fra små markeder 

med lav likviditet til store markeder med høy likviditet)

 Kan gå begge veier

 Alternative bilaterale salgskontrakter reduserer behovet for 

kontraktsmarked
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