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Marknaden navigerar mellan stora  
”kända okända” riskfaktorer

Sedan mitten av maj har marknaderna för jordbruks-
produkter, olja och räntor rört sig kraftigt. Termins- 
priset på majs för årets skörd har gått upp med 15 
procent på en månad och vetepriset i Chicago med 14 
procent. Orsaken till detta är det blöta och kalla  
vädret i USA, som gjort sådden av majs extremt svår. 
Europeiskt kvarnvete har gått upp med ”bara” sex 
procent, rapsfrö med en. 

På minussidan med en nedgång på nio procent hittar vi terminspriset på smör på den  
europeiska mjölkbörsen EEX. Skummjölkpriset har å andra sidan samtidigt gått upp med 
fem procent. Priset på kaffe har gått upp med 16 procent och då är det märkligt att pris-
uppgången för råsocker stannat på blygsamma tre. 

Bakom dessa rörelser ligger flera tämligen stora riskfaktorer, som delvis balanserar  
varandra. Fyra sådana riskfaktorer, som vi känner till, men inte vet den exakta storleken 
av är för det första den nu välkända epidemin av afrikansk svinpest som i Kina beräknas 
ha slagit ut mellan 20 och 30 procent av suggorna, vilket innebär att antalet grisar minskat 
med 10 till 15 procent på global basis, enbart pga smittspridningen i Kina. Detta påverkar  
naturligtvis marknaderna för fläskkött och spannmål och sojamjöl/rapsmjöl på global basis. 

Den här effekten började påverka marknaderna i februari i år, med prisuppgång på 
fläskkött och prisnedgång på spannmål, främst majs och sojabönor. När det gäller afri-
kansk svinpest bör vi komma ihåg att det kommer att ta Kina upp emot tre år att återupp-
bygga besättningarna, när man väl fått bukt på smittspridningen. Kina har alltså ett lägre 
importbehov i minst tre år och en lägre foderefterfrågan så länge, vilket också betyder att 
världen som helhet kommer att ha en lägre foderefterfrågan i upp till tre år, minst. 

Den andra riskfaktorn, som just nu fyller twitterflödet är den sena sådden av majs och 
sojabönor i USA, som minskar utbudet av dessa råvaror ganska kraftigt i år. Här är värt att 
notera att den här effekten bara gäller för i år, till skillnad från svinpestens effekter på  
efterfrågan som varar i flera år.

Den tredje riskfaktorn är USAs policy om ”America First”. Jag väljer att kalla den så och 
inte för handelskriget mellan USA och Kina, eftersom USA även hävdar sin rätt gentemot 
flera andra länder, främst Mexiko, som trots omförhandlat frihandelsavtal (NAFTA),  
i veckan hotats med nya tullar om Mexiko inte täpper till sin södra gräns. Mexiko är USAs 
största exportmarknad för majs och fläskkött, vilket innebär att den här nyheten var nega-
tiv både för grispriset i USA, som tappat nästan hela sin trettioprocentiga uppgång från fe-
bruari och för majspriset, som dock är så starkt att den negativa effekten knappast märk-
tes alls. 

Den fjärde riskfaktorn är utsikterna för global konjunktur och tillväxt. På kort tid har 
utsikterna försämrats drastiskt. Det återspeglas i fallande råolje- och drivmedelpriser och 

Torbjörn Iwarson är råvaruexpert.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.



Torbjörn Iwarsons marknadskrönika
Publicerad 20190615

kraftigt fallande räntor världen över. Räntemarknaden i USA har på två veckor prisat in 
två sänkningar av styrräntan i USA i år på 0,25 procent vardera. 

Lutningen på räntekurvan har blivit ännu mer negativ än den var tidigare i år. Vid alla 
tidigare sådana tillfällen har lågkonjunkturen kommit någon tid därefter. I mellantiden 
har aktiebörserna kraschat. Detta hände före 1987, 1991, 2000 och 2008. 

Diagrammet här ovan visar skillnaden mellan andra positions eurodollar futures och 
sjätte positions eurodollarfutures. Eurodollar futures är ett terminskontrakt på räntan för 
tre månaders bankinlåning i dollar. Andra positions terminskontrakt avser tremånders 
ränta om sex månader. Sjätte postion avser räntan för samma kvartal nästa år. Notera att 
skillnaden blev negativ (räntan i år är högre än räntan nästa år), redan i januari i år. 

Vi har också, för att parafrasera Donald Rumsfeld, USA:s tidigare försvarsminister,  
förutom de fyra stora ”kända okända” riskfaktorerna ovan, även ”okända okända” risker. 
Om dessa vet vi av naturliga skäl ingenting, men vi vet att det okända finns. Till exempel 
kan en omsvängning till La Niña i klimatet ske, vilket med hög sannolikhet skulle leda till 
torka i viktiga jordbruksområden. Just nu finns ingen sådan i det prognosfönster på sex 
månader som är publicerat. 

Sen sådd i USA
I måndagens rapport om läget i det amerikanska vårbruket stod att 67% av majsarealen 
kunnat sås. Normalt sett borde sådden varit klar nu. För varje dag som sådden försenas 
från den sista maj, sjunker hektarskörden med 1 procent. 

Bedömningen om hur mycket som kommer att sås och därmed hur stor produktionen 
blir försvåras av den försäkring (Prevent Plant) som amerikanska jordbruksdepartementet 
ger som stöd till amerikanska lantbrukare. Jordbrukare erhåller ersättning om de inte 
kunnat så. 

För att ytterligare komplicera bilden har ett nytt stödpaket lanserats, som ger ersättning 
om man sår någonting som finns på en lista av grödor som omfattas och inte väljer Pre-
vent Plant-försäkringen. Till exempel kan durra sås (sorghum) på samma mark som man 
normalt sett odlar majs på och som har samma foderanvändningsområde. Det är emeller-
tid inte känt vilket belopp som utbetalas om man väljer det här stödet istället för att ta  
försäkringsbeloppet för att man inte kunnat så det man tänkt sig, främst då majs. Det här 
stödet har passerat kongressen och presidenten väntas inte gå emot sin egen jordbruks- 
minister. Det verkar genom att höja produktionen. 

Sådden av sojabönor är också rejält försenad med 39 procent av arealen sådd den sista 
maj. De senaste 30 åren var det endast år 1995 som sådden var senare. Sojabönor är en 
gröda som lantbrukare som tänkt sig så majs, kan välja att så istället och få en fullgod 
skörd.

Väderproblemen i USA kan egentligen sammanfattas i blött och kallt väder, en väldigt 
sen vår. Detta har även drabbat veteproduktionen, särskilt i de områden i Kansas, där 
höstvete med hög proteinhalt odlas, samt i Mellanvästern, där majs och sojabönor odlas.  
I Nebraska, som präglas av veteodling, kom det snö för bara några veckor sedan. Det här 
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vädret stämmer dåligt med förväntningar på global uppvärmning. Man har inte stor nytta 
av det förädlingsarbete som gjorts på att ta fram majssorter som mognar snabbare, efter-
som dessa också anpassats för att klara torka. Durra (sorghum) fungerar dock bra på mark 
som är för fuktig för majs. 

Den allmänna förväntan i marknaden är att USAs produktion av majs minskar med 12% 
och sojabönor med 15% på grund av den sena eller delvis uteblivna sådden. Det amerikan-
ska jordbruksdepartementet (USDA) sade i sin maj-rapport att USA:s produktion av majs 
skulle öka med 15,5 miljoner ton från förra året till 382 miljoner ton. Globala utgående  
lager, exklusive Kinas, skulle öka från 116,1 miljoner ton till 122,9. Om USA nu produce-
rar 45 miljoner ton mindre än vad USDA räknat med, förstår man att priset måste gå upp 
en hel del för att fresta lantbrukare i USA att så ändå, eller att odla något annat (durra), och 
ge incitament till lantbrukare på södra halvklotet att producera så mycket mer (Brasilien 
och Argentina), samt att ransonera efterfrågan hos konsumenterna. 

Om vi bara räknade på ett bortfall på 35 miljoner ton, som jag tror ligger närmare när 
nu priset ändå gått upp en del, skulle det innebära att lagren (exempelvis Kina) minskar 
från 13,5 procent av global konsumtion till 10,2 procent. När lagren tidigare varit så låga 
har priset varit uppe på 600 cent per bushel på Chicagobörsen och nu har det bara gått 
från 380 till 450 ungefär. Eftersom det här bara är en temporär utbudsstörning, medan det 
förra gången priset var på 600 cent berodde på ihärdig efterfrågeökning, kanske priset  
inte ”behöver” gå till 600 cent. Min gissning är att 450 cent borde räcka. Det finns de som 
inte håller med om detta, framförallt de som stödjer sig på teknisk analys. 

Två faktorer har påverkat prisreaktionen. För det första förstärktes uppgången eftersom 
insitutionella investerare (läs trendföljande hedgefonder) var rekordsålda terminskontrakt 
på majs i början av maj. De har köpt tillbaka nästan hela denna sålda position. Den turbo 
på prisuppgången detta skapade är nu borta. De kan visserligen fortsätta och köpa sig  
rekordlånga, men detta vore bara som att skapa större fallhöjd i priset. 

Den andra faktorn är svinpesten, som sänkt efterfrågan och pressat ned priset från  
januari till maj, samt handelskriget mellan Kina och USA, som gjort att Kina hållit sig  
borta från efterfrågesidan på amerikansk vara. Dessa faktorer kom mest i tiden innan  
problem med sådden blev uppenbara. 

Socker
Sockermarknaden har haft svårt att röra sig, med en blygsam uppgång på endast tre pro-
cent den senaste månaden. Marknaden väntas dock gå från överskott i år till underskott 
nästa år. Det är inte svårt att tänka sig att kaffe, som verkar ha lämnat sin bottennotering 
bakom sig och majs, kan ta areal från sockerrör i Brasilien. Om detta sker i större ut-
sträckning, kan det öka på underskottet och få priset att röra sig uppåt. Medan institutio-
nella placerare köpt tillbaka sålda terminskontrakt på majs, vete och sojabönor, har de  
i maj ökat på sin rekordsålda position i socker. Det är en position de förr eller senare måste 
köpa tillbaka. 

Dieselpris
Som ett tecken på den svagare världskonjunkturen har priset på råolja och diesel fallit 
kraftigt. Vi ser ett kursdiagram på råvarupriset på diesel på Londonbörsen i kronor per  
liter nedan. 

Råvarupriset har alltså fallit från en toppnotering på 5,41 konor per liter den 17 maj, till 
4,48 kronor den fjärde juni. Det brukar ta ca tre veckor för en sådan prisförändring att slå 
igenom i svensk handel. Orsaken till prisnedgången är inte någon dramatik som lämpar 
sig för tidningsartiklar. Det beror inte på vad någon shejk beslutat, utan på att hjulen i den 
riktiga världen förmodligen rör på sig lite mindre. Folk är försiktigare. 

Just vad gäller diesel har efterfrågan förväntats öka markant till årsskiftet 2020 när de 

» Den allmänna 
förväntan  
i marknaden  
är att USAs  
produktion av 
majs minskar  
med 12%. «

Minskad majsskörd.  FOTO: ISTOCK
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nya reglerna från FN-organet International Maritime Organisation för utsläpp av svavel 
från fartyg ska träda i kraft. IMO 2020 som det kallas, kan lösas antingen med tvättning 
av avgasröken på fartygen så att svavlet avskiljs, eller att man kör på svavelfattig diesel  
i stället för bunkerolja. Regelverket gör det möjligt att dumpa det avskilda svavlet direkt  
i havet, som det var meningen att regelverket skulle se till att svavlet inte hamnade i. Det är 
alltså i praktiken en meningslös och enbart kostsam miljöreform. 

Det är dessutom presidentval i USA nästa år och det skulle inte förvåna mig om USA 
drar sig ur IMO 2020, om lågkonjunktur skulle stå för dörren och den ökade efterfrågan 
på diesel skulle få negativa konsekvenser för konsumenterna i form av högre dieselpris. 
Kanske är det till denna slutsats allt fler på marknaden kommit, vilket gör att priset på 
diesel inte gått upp mer än det gjort. Om USA lämnar IMO 2020 är överenskommelsen  
i praktiken död, även om jag gissar att EU och särskilt Sverige åtminstone ett tag kommer 
att låtsas att den inte är det, ungefär som med Iran-avtalet. 

Grisar
Export av fläsk från EU:s mer marknads- och produktionsvänliga länder till Kina har fått 
det genomsnittliga priset i EU att gå upp med 30 procent sedan i februari, i euro per kilo 
räknat. I Sverige har priset samma tid gått ned med 2,5 procent, i euro. I kronor kan man 
se en liten uppgång, beroende på att kronan tappat i värde under samma period, men den 
uppgången är alltså väldigt liten, om man jämför. 

Orsaken till detta anser jag är att svensk köttproduktion uppenbarligen skiljer sig  
markant från den i resten av världen. Den svenska marknaden utgör en liten isolerad ö i en 
stor världsmarknad. Vi tycker att vi har världens bästa produkt, men lyckas inte sälja den 
till någon annan, ens när vår egen är billigare. Snittpriset i EU är nu tio procent högre än  
i Sverige. Dessutom är foderpriset väsentligt högre i Sverige, delvis på grund av att torkan 
drabbade Sverige hårdare förra året än resten av EU, dels på grund av hemsnickrade  
kostnader som vi alla med religiös nit använder nyspråksordet mervärde för att beskriva. 
Vi har ett konsensus i låg antibiotikaanvändning, men utan att ens tänka på att låg insats 
av läkemedel brukar resultera i högre dödlighet. Vilken position intar Sverige i EU när det 
gäller dödlighet? 

Mjölk
Arla behöll samma pris för juni som i maj. Det betyder att skillnaden mellan priset på  
produkterna (mjölk och smör) ökat till 80 öre per kilo mjölkråvara från 69 öre i april och 
63 öre i mars. Genomsnittlig skillnad de senaste elva åren har varit 45 öre. Det finns alltså 
potential för Arla att höja priset med 36 öre i juli. Vi får se om de gör det, eftersom mark-
naderna börjar bete sig svagare, men den bufferten på 36 öre innebär i så fall ett skydd mot 
omedelbara sänkningar av avräkningspriset. 

De två senaste auktionerna på Global Dairy Trade har noterat lägre pris, framförallt på 
fettet. Samma trend kan vi se på den europeiska marknaden via mjlökbörsen EEX. 

Lägen med stor skillnad mellan börspris på EEX och Arlas avräkningspris och samtidigt 
ett mjölkpris som i historisk jämförelse ser ”högt” ut, är tillfällen när en prissäkring via 
terminer har goda chanser att bli lyckosam. Just nu är skillnaden i pris relativt stor och 
priset i absoluta terminer relativt högt. Det är inte optimalt läge, men åt det bättre hållet  
i alla fall. 

Slutligen har jag fått privata informationer från Brasilien om ett fall av galna-ko-sjukan 
(4 juni). Brasilien är världens största exportör av kött, främst nötkött. Beroende på hur det 
här sjukdomsfallet utvecklar sig, kan det få konsekvenser för handelsflöden. 
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