
    

 
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
        
        
        

 

 
 

  
 

 

  
 
 

 

 

  granskning råvaruobligationer 

I Ugandas huvudstad Kampala var det omfattande demonstrationer förra året mot de stigande 
priserna på livsmedel och bränsle. 

ringar med prisbubblor som följd, säger han. 
– Världsmarknadspriserna på livsmedel 

bestäms av skördar, transportkostnader, be
folkningstillväxt, utbud av andra livsmedel 
och så vidare. Jag är rädd för att det ändå är 
spekulanterna som sätter dagordningen för 
marknaden, säger Olivier de Schutter. 

Nordea slutar spekulera i livsmedel 
De fem stora bankerna har alla anslutit sig 
till FN:s Global Compact, som bland an
nat grundar sig på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Enligt dessa har 
alla människor rätt till mat. Ändå menar 
flera av storbankerna att det inte är något 
problem med att spekulera i livsmedel. 

bank Swedbank SEb Handelsbanken Nordea Danske bank 

SAmlAT OmDÖmE 

Policy Erbjuder inte spekulation i Betraktar inte spekulation i Betraktar inte spekulation i Kunderna kommer, när Betraktar inte spekulation i 
livsmedel. livsmedel som ett problem. livsmedel som ett problem. obligationerna har löpt ut, att livsmedel som ett problem. 

Livsmedel Erbjuder inte spekulation i 
livsmedel. 

Vete, majs, soja, korn. Vete, korn, soja. Vete, majs, soja. Vete, majs, soja. 

Belopp Erbjuder inte spekulation i 
livsmedel. 

ordlista 
Derivat: ett finansiellt instrument eller 
avtal där värdet beror på prisutveck
lingen på underliggande tillgångar som 
till exempel aktier, räntor, valutor eller 
råvaror. exempel på derivat är optioner 
och terminer, där man ingår avtal om 
rätten eller plikten att köpa eller sälja 
den underliggande tillgången vid en 
framtida tidpunkt och till ett avtalat 
pris. affären genomförs vanligen inte 
i praktiken, utan köparen av optionen 
ersätts i stället med en summa motsva
rande den eventuella vinsten. 

Strukturerad obligation: Består 
normalt av en allmän obligation och en 
eller flera derivater. derivatdelen kan till 
exempel följa värdet för råvaruindex. 

Råvaruindex: visar utvecklingen av 
världsmarknadspriset för en råvara. det 
finns derivat som följer värdet på index, 
och därmed är det möjligt att spekulera 
i råvaror utan att köpa dem. 

la produkter som bygger på baslivsmedel. 
– Vårt beslut baserar sig på en rad inter

nationella analyser, som påvisar ett sam
band mellan spekulation på de finansiella 
marknaderna och kraftigt varierande och 
rekordhöga livsmedelspriser, säger Klaus 
Fridorf, chef för ansvarsfulla investeringar 
hos Nordea. 

När bankens obligationer löper ut kommer 
dess kunder inte längre att kunna investera i 
den här typen av finansiella produkter. <RR> 

512,5 miljoner kronor. 2,3 miljarder kronor. 

granskningen har gjorts 
av danWatch i i samarbete 
med råd & rön. Besök och 
intervjuer har gjorts i uganda 
hösten 2011. enkätunder-
sökning med bankerna har 
gjorts i mars 2012. 

omdöme: 
acceptabelt 
mindre bra 

ella produkter som spekulerar i Belopp: det belopp som 

dåligt 

Policy: Bankernas policy när 
det gäller handel med finansi-

livsmedelspriser. 

livsmedel: de livsmedel som 
är underliggande tillgångar i 
bankernas produkter. 

är investerat i de finansiella 
produkter som spekulerar i 
livsmedelspriser och som 
banken erbjuder. 

vad säger tabellen? 
slutsats 
vi har granskat bankernas investeringar 
i finansiella produkter som spekulerar i 
livsmedelspriser. 

Swedbank erbjuder inte sådana produk
ter, och Nordea kommer inte att erbjuda nya 
sådana när deras obligationer har löpt ut. 

varken Danske Bank, SEB eller Handels
banken ser spekulation i livsmedel som ett 
problem. 

– Den akademiska världen i dag är 
inte enig om ifall finansiella produkter 
påverkar livsmedelspriserna. Bland för
klaringarna till ökande priser finns även 
större efterfrågan till följd av växande be
folkningar och minskad fattigdom, säger 
Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef 
på SEB. 

Magnus Strömer, råvaruchef på Handels
banken, intar samma ståndpunkt: 

– Det finns ingen oberoende forskning vad 
vi känner till som har kunnat visa på ett sam
band mellan råvaruobligationernas investe
ringar och högre eller lägre livsmedelspriser. 

Det är bara Nordea som offentliggjort att 
de inte längre kommer att erbjuda finansiel

inte längre kunna investera i 
livsmedel. 

130 miljoner kronor. Dessutom 0 kronor då obligationerna för
1,2 miljarder kronor i den föll  2011. I den danska avdel
danska avdelningen. ningen 210 miljoner kronor. 
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