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Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.

Marknadens vindar har vänt

Sommaren vänder och det gör marknaden också när 
oron för skörden går över. Det blev inte så illa i år 
 heller. Kanske inte för att skörden ser ut att bli så bra 
i översvämningsdrabbade USA, utan för att Syd
amerika ännu inte ens börjat så, ens den första  
av det här årets skördar, men förbereder sig på att 
kompensera USA:s bortfall. Mjölkmarknaden 
 fort sätter som förut att vara lugn på ytan, men smör 
och SMP fortsätter att separera kraftigt åt varsitt 
håll. Det sker också stora saker på andra marknader, 
för lean hogs, live cattle och socker. 

Marknaderna har handlat ned Chicagovetet med sju procent den senaste månaden. Majs
priset har backat med fem procent och sojabönorna med två procent. I EU har kvarnvete
priset backat med tre procent, medan novemberterminen på rapsfrö faktiskt gått upp med 
en procent. 

Nyhetsrapporteringen de senaste två månaderna har varit fylld av skräckhistorier om 
den sena sådden av majs i USA. Prisuppgången som började under maj månad hade sitt 
epicentrum i USA och nådde ganska snabbt paniknivåer. Men världen består som bekant 
inte enbart av USA. Det är därför vi ser de amerikanska marknaderna lämna  tillbaka  
en del av prisuppgångarna nu, medan EU faktiskt har varit lite åt det torrare hållet, 
 exempelvis i Frankrike. 

I den förra marknadskrönikan flaggade jag för att vindarna höll på att vända och det har 
de gjort. 

Det tredje kvartalet svagt för åkergrödor
Spannmål brukar inte ha ett bra tredje kvartal på börsen. För majs och sojabönor är det 
tredje kvartalet det enda, som i genomsnitt haft negativ avkastning i genomsnitt sedan 

1960. För vete (Chicagovete) är det istället det 
enda kvartal som i genomsnitt haft positiv 
avkastning. Vete har i genomsnitt haft 
det värst under det första kvartalet. För 

majs har det tredje kvartalet bjudit på ett 
tapp på fyra procent, i genomsnitt, sedan 

1960. 
Sammantaget för åkergrödorna 

majs, soja bönor och vete, är det 
tredje kvartalet i regel det enda 
som haft negativ  avkastning. 

» Nyhets
rapporteringen  
de senaste två 
månaderna har 
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skräckhistorier 
om den sena 
 sådden av majs  
i USA «
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Nedan ser vi ett diagram över den genomsnittliga avkastningen per kvartal sedan 1960 till 
och med det andra kvartalet i år, för majs, sojabönor och vete på Chicagobörsen.

 
Vi befinner oss nu i det tredje kvartalet och har haft en prisuppgång under det andra 
 kvartalet. Det är nu som utbudsresponsen på det högre priset kommer. I tidigare 
marknads krönikor skrev jag om att prisuppgången på majs och sojabönor kommer att 
möta  motgångar, när det klarnar hur mycket Sydamerikas lantbrukare ökar arealen  
och  produktionen, framåt slutet av juli. 

Normalt sett börjar sådden i augusti/september i Brasilien och det normala är att man 
först sår sojabönor och sedan majs som andraskörd. Lantbrukare i Brasilien får inte längre 
så soja efter soja. Med de här höga priserna på majs, skulle man dock kunna vänta sig att 
de sår majs efter majs. 

Konsultfirman Safras & Mercado publicerade en prognos i början av veckan som  
förutspår en produktion i Brasilien 2019/20 på 103,97 miljoner ton majs (USDA= 101)  
och 123,79 miljoner ton sojabönor (USDA= 123). För sojabönor skulle det vara ett nytt 
 rekord. Brasiliens produktion av sojabönor 2019/20 uppskattas av USDA till 117 miljoner 
ton. 

 Vete  Franska lantbrukare lär köpa tillbaka terminer
Skörden av vete i Frankrike var för en vecka sedan klar till 33 procent. Det betyder bland 
annat att franska lantbrukare kommer att luta mer åt att köpa tillbaka terminer som de 
 tidigare sålt som prissäkring. Allt annat lika betyder det att decemberkontraktet kan 
 komma att stiga i förhållande till längre terminskontrakt. Det betyder inte att termins
priset i sig går upp, men Matif har underpresterat i förhållande till Chicago och kan  
därför gynnas även av detta. 

MARS, EU:s skördemonitoreringsinsitut, sänkte i sin julirapport som kom i början  
av veckan, sin prognos för hektarskörden i EU från 6,1 ton per hektar till 6,04. För raps 
sänkte de prognosen för hektarskörden från 3,14 ton till 3,10 ton. Det har som bekant varit 
torrt nere i Europa, framförallt har det påverkat avkastningen i Frankrike, som ju är 
 Matifbörsens hemmamarknad. Det kan leda till en prisuppgång på terminerna på Matif, 

Bredd: 1-5 spalter

Avkastning – majs, sojabönor och vete
Genomsnittlig avkastning per kvartal från 1960 till och med det andra kvartalet i år
för majs, sojabönor och vete på Chicagobörsen.
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» När alla tänker 
likadant, är det 
troligt att de  
har fel «

som inte motsvaras av samma prisuppgång här hemma i Sverige, som ju haft ganska bra 
väder och som återgår till att vara ett överskottsområde i år. Gissningsvis fanns mycket  
av gödseln som lades på förra året kvar, eftersom det var så torrt förra året, vilket gett  
en  ytterligare boost åt volymen i år. 

 Socker  Ultranegativ syn
Vändningen i sockerprisets trend låter vänta på sig. Det finns förväntningar på en  
återhämtning i sockermarknaden. Det har inte synts så mycket i sockermarknaden, som  
i aktiekursen på Europas och därmed världens största sockerföretag, Sudzucker. Den 
 stigande pristrenden från bottennoteringen i aktien för nästan ett år sedan, blev allt mer 
brant, till dess kursen ”stallade” och gick i spinn härom veckan. 

Vad som är uppseendeväckande, är marknadens ultranegativa syn på vitt socker. Om vi 
tittar på hur institutionella placerare är positionerade i olika terminsmarknader i för
hållande till det senaste årets positionering, ser vi att de inte haft en mer nettosåld position 
i terminsmarknaden för vitt socker någon gång det senaste året, som de har nu. 

Priset ligger samtidigt i den lägre 20procentpercentilen av det senaste årets prisinter
vall. Det engelska begreppet för institutionella placerare är ”managed money” och det är 
på den raden man hittar siffrorna i statistiken från CFTC. 

När positioneringen är i botten av det senaste årets intervall och priset också är den nedre 
20procentpercentilen (blå färgad box nere till vänster i diagrammet ovan), brukar det 
kunna bli kraftiga motreaktioner på minsta lilla positiva nyhet. Vi ser att både vitt socker 
(som handlas på Londonbörsen) och Live Cattle ligger där. 

I motsatt ände av spektrumet är det just nu tomt, men majs har legat där, liksom 
 tidigare lean hogs. Vi kan dock notera att insitutionella placerare har den allra mest 
köpta terminspositionen i majsmarknaden, som de haft det senaste året.  
Den  senaste tiden har priset sjunkit tillbaka lite. 

Det är ofta intressant att titta på positioneringen. Framförallt när den 
når extremlägen. När alla tänker likadant, är det troligt att de har fel, 
lär historien. 

Vitt socker sticker också ut, därför att marknaden har en mer 
neutral syn på den mycket större marknaden för råsocker. 
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 Lean hogs  Kan bli snabb prisändring
Jag skrev i den förra marknadskrönikan att det var märkligt att majspriset går upp medan 
priset på lean hogs faller. Lean hogs är som bekant inte annat, än till största delen anrikad 
majs. Både lean hogs och live cattle har fallit kraftigt i pris under det andra kvartalet. Min 
gissning är att det är en smula för mycket, även med tanke på att det förmodligen inte blir 
någon återgång till normalt flöde av varor till Kina. Den senaste månaden har lean hogs 
stigit i pris med nio procent, medan live cattle hittills bara klarat av två. Det kan bli snabb 
ändring på det, givet positioneringen, som vi sett ovan. 

 Mjölk  Lugnt på ytan, mindre storm på insidan
Det har varit relativt lugnt på ytan för marknaden för mjölk den senaste månaden. 
 Priserna på EEX har sammantaget gått ned något. Samtidigt steg priserna på den senaste 
Global Dairy Tradeauktionen den 16 juli. Arlas a contopris har rört sig långsamt uppåt  
i svenska kronor. En viss del av de lägre priser i kronor vi ser på EEX och GDT kommer 
från den starkare kronkursen. 

Det är framförallt inuti mjölkmarknaden, som vi sett stor ”action”. Fettets andel  
av mjölkens värde har minskat från 70 procent för ett år sedan, till under 50 procent  
i den senaste veckonoteringen från EEX. 

I diagrammet nedan ser vi fettets andel av mjölkens värde och den absoluta prisnivån 
om vi räknar oss bakåt till mjölkråvara från EEX spotprisindex för SMP och smör. 
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Som vi ska se nedan, är trenden nedåt för fettet, nära maximalt svag. Trenden för SMP är 
nära maximalt stark, fast uppåt. Det betyder att trenden för mjölkpriset sammantaget, är 
mer eller mindre neutral, när båda väger lika mycket. Det ser lugnt ut på ytan, men inuti 
mjölkmarknaden verkar starka krafter. 

Trendspaning – så ser mönstren ut
Den typiska trendföljande hedgefonden (Commodity Trading Advisors) har ungefär ett års 
historiskt fönster för att fastställa den trend de tar position efter. Det kan man komma 
fram till genom att anpassa en egen modell med olika långa historiska fönster till den 
 avkastning dessa fonder i genomsnitt har haft över tiden. Ettårstrenden är negativ för alla 
åkergrödor, utom för majs. För majs har den positiva trenden, som kommer från 
 problemen med sådden i maj, försvagats jämfört med trendstyrkan för en månad sedan. 

Det är intressant att se hur ”proffsen” positionerar sig efter trenden, för det första därför 
att man kan göra likadant. För det andra är det intressant att känna till deras positione
ring, så att man kan ta ett informerat beslut att gå emot. Trendföljarna lämnar spår  
i marknaden. Deras köp gör att priset går upp och omvänt. Att blint följa en trend, utan  
att resonera kring vad något egentligen är värt, kan ibland vara lämpligt. Proffs är proffs 
av en anledning. Om man emellertid har en stark övertygelse om utbud och efterfrågan, 
som skiljer sig från dit trenden pekar, kan det vara värt att gå emot. Får man rätt då, 
 kommer trenden också att vända och då följer hela marknadspåverkan när trendföljar
kollektivet ska vända på positionen. I diagrammet nedan har jag sammanställt trend
styrkan nu och jämför med hur stark den var för en månad sedan. 

 

Jag fäster mig särskilt vid två saker i tabellen ovan. För det första att trenden för råsocker, 
som länge varit kraftigt negativ, nu är ganska svagt negativ (–0,11) och den fortsätter att  
bli allt mindre svag (+0,04 den senaste månaden). Så småningom kommer den trenden 
 förmodligen att passera över till positiv med stigande pris. 

Det andra, är den allt mer negativa trenden för smör, eller fettet i mjölken och positiva 
trenden för SMP. Mjölk, smör och SMP är ovanligt trendande råvaror. Jag undrar om 
 detta kan bero just på att det inte alls finns några finansiella aktörer på dessa marknader 
och ännu mindre några ”trendföljare”. 

Trender uppstår bland annat av att ny information endast successivt bakas in i priset.  
I en väl fungerande marknad, ska ny information uppdatera priset genast. Det är detta som 
kallas för ”spekulation” och är nödvändigt i en marknadsekonomi, därför att priset styr 

USD/SEK 0,51 0,65 –0,14
EUR/SEK 0,24 0,51 –0,27
Chicagovete –0,31 –0,09 –0,23
Matif–vete –0,19 0,26 –0,45
Matif–raps –0,11 0,25 –0,36
Sojabönor –0,18 –0,38 0,20
Sojaolja –0,31 –0,50 0,19
Sojamjöl –0,43 –0,48 0,05
Majs 0,22 0,29 –0,08
Lean hogs 0,27 –0,18 0,44
Live cattle –0,02 –0,04 0,02
Råsocker –0,11 –0,16 0,04
Smör –0,92 –0,89 –0,03
SMP 0,85 0,81 0,04

MARKNAD
TRENDSTYRKA  

[-1 : +1]
FÖRRA 

MÅNADEN
FÖRÄNDRING FRÅN  
FÖRRA MÅNADEN
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Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.

 utbud och efterfrågan, på samma sätt som utbud och efterfrågan styr priset. Om vi inte 
hade spekulation som inkorporerade ny information i priset, skulle vi behöva ha plan
ekonomi. Hundra år av politiska experiment har visat att planekonomi är sämre, så vi vill 
helst inte ha det, om någon nu tänkte att mjölkmarknaden skulle behöva ha lite hjälp,  
om det skulle vara så att den inte fungerade så bra. Vad den däremot förmodligen  
skulle  behöva, är fler spekulanter.

Det verkar finnas goda pengar att tjäna genom att tillämpa en trendföljande strategi  
i terminsmarknaderna för SMP och smör på EEX, så den som gav sig på det, skulle 
 förmodligen belönas väl. 

Vi ser också att trendsignalen för både euro och dollar är fortsatt mycket stark. Om  
en lågkonjunktur är i antågande, som bland annat signaleras av skillnaden mellan korta 
och långa räntor, främst i USA, bör man förvänta sig att den svenska kronan sjunker 
 ytterligare mot andra valutor, främst dollar och euro. Detta har alltid hänt tidigare  
vid globala lågkonjunkturer. 

Detta väntar om en månad
Nästa marknadskrönika kommer i slutet av augusti. Då har vi fått ännu en WASDE 
rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, skörden av vete är i klar på norra 
halvklotet, men skörden av majs och sojabönor återstår. Vi har också fått en tydligare bild 
av arealerna i Sydamerika. Skörden av sockerrör närmar sig slutet i Brasilien. Semestrarna 
i Europa är precis slut och industrins aktivitet ska återtas. Kommer den att göra det? 
 September och oktober brukar kunna vara skakiga månader på kapitalmarknaderna. 
Kommer den lågkonjunktur, som skillnaden mellan korta och långa räntor förutspått  
i ett år att börja märkas av och hur kommer det att påverka kronans kurs? Detta vet  
vi då mer om,  eller står mitt uppe i, om en månad. 
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