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Oron har gått ur marknaden
Vi är nu i slutet av augusti, men den riktiga höstkylan 
är inte på plats än. Vädret är varmt, arbetslösheten 
är låg i ekonomin. Svenskt liksom amerikanskt höst-
vete är i det närmaste färdigskördat och en femtedel 
av vårvetet likaså. Vi har fått augusti månads rapport 
om global produktion och konsumtion från det ameri-
kanska jordbruksdepartementet och oron har lagt 
sig. Därmed har orospremien från paniken på för-
sommaren också gått ur marknaden. Decemberkon-
traktet på majs har rasat med 15 procent på en 
månad, Chicagovetet med nio och sojabönorna med 
sex. Europeiskt kvarnvete har ”bara” fallit med sex 
procent. 

WASDE
En del av kursförändringarna går att förstå genom att titta på USDAs senaste månadsrap-
port, ”World Agricultural Supply and Demand Estimates” från den 12 augusti. Jämfört 
med juli-rapporten höjdes global produktion av majs med 3,1 miljoner ton och utgående 
lager med 8,8 miljoner ton. Det är alltså mest väntad konsumtion 2019/20, som har sänkts, 
förutom försås att produktionen mot all förväntan från början av sommaren justerats upp. 
Lägre global konsumtion är en konsekvens av spridningen av afrikansk svinpest såväl in-
om Kina, som till andra länder i Sydostasien. 

Affärstidning Lantbruk har rapporterat om detta tidigare den här månaden. Lägre kon-
sumtion av foder är också en återspegling av allt mörkare moln på konjunkturhimlen. 
Med lägre konsumtion menas här en prognos för det kommande året, som USDAs analyti-
ker gör, inte lägre konsumtion i passerad tid eller just nu. USDA:s analytiker har alltså 
sänkt sina förväntningar på global konsumtion av foder. 

Ett tecken på att konjunkturen kommit till sin brittsommar, är att Stockholmsbörsen 
sjunkit med fyra procent den senaste månaden. En annan signal är att bostadsbyggandet 
minskar i Sverige, vilket är extra svagt då ändå invandringen hittills i år uppgår till 55 tu-
sen människor, med en prognos på över hundra tusen, en dubblering av antalet som föds i 
landet, ca 100 tusen barn i år. Skattebetalare som ska betala för allt fler, eller annorlunda 
uttryckt en allt annat lika sänkning av genomsnittligt humankapital, är en förmodligen en 
viktig orsak att den svenska kronan trendmässigt minskat i värde de senaste åren. En an-
nan varningssignal om global konjunktur är New York FEDs lågkonjunkturindikator. 
Den senaste sannolikheten för lågkonjunktur om ett år i USA uppmättes till 31,48 procent 
vid den senaste publiceringen den sista juli. 

Ett värde över 30 har föregått alla tidigare lågkonjunkturer i USA. Lågkonjunktur i 
USA har alltid lett till lågkonjunktur i Sverige. 
En återspegling av sämre konjunktur är den allt svagare svenska kronan. Den senaste 
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månaden har kronan tappat två procent mot euron och tre procent mot dollarn. Trenden i 
rörelsen ser stark ut, mest mot dollarn. Någon lågkonjuntur har ändå inte ens börjat än. 
Det mesta av en kronförsvagning befinner sig förmodligen ännu i framtiden. En annan 
valuta som har försvagats är den brasilianska realen, som har tappat 5 procent mot kronan 
den senaste månaden. 

Det innbär att konkurrenskraften i brasiliansk export har ökat. 
En svag svensk krona, oavsett orsak, innebär en förmögenhetsomfördelning inom landet, 
från stad till land, eller i vart fall till dem som äger landet. Landsbygdens produkter pris-
sätts på världsmarknaden. En sänkning av den svenska kronans värde med en procent 
innebär en prisuppgång på såväl trä (skog) som spannmål och mjölk (åker) på en procent. 
Efter Weimarrepublikens hyperinflation 1921–1923 återfanns balansen genom att knyta 
den nya tyska valutan till priset på råg, ”Roggenmark”. Priset på råg ansågs vara det mest 
stabila och värdebeständiga i en turbulent värld. 

Socker
Nedgången i den brasilianska valutans kurs på fem procent har också tyngt sockerpriset.  
I dollartermer sjönk priset på råsocker med en procent den senaste månaden. Vitt socker 
sjönk med två procent. Utan en lägre valutakurs i världens dominerande sockerexportör, 
hade vi förmodligen sett prisuppgång i socker, i dollartermer. 

Som jag nämnde i den förra krönikan, utvecklas pristrenden på råsocker (uppmätt på 
det sätt som professionella placerare gör), allt starkare, efter en lång period av fallande 
pristrend. Man kan jämföra med priset på arabica-kaffe, där Brasilien också är den största 
exportören i världen. Den senaste månaden har priset på arabica fallit med 14 procent.  
I relativa termer ser då socker ganska starkt ut. Sockermarknaden väntas ha en större kon-
sumtion än produktion under det nya marknadsföringsåret som börjar i oktober (2019 till 
oktober 2020). 

Det skulle inte förvåna mig om den vändning i pristrenden som varit på väg sedan  
i våras, snart böjar märkas i högre pris. 

Positioneringen bland institutionella förvaltare
Ett tecken på att socker kan stiga i pris, är att institutionella terminsförvaltare är extremt 
nettosålda terminskontrakt, som vi ser i diagrammet nedan. Det gäller främst vitt socker. 
Om priset börjar gå upp, kommer dessa förvaltare att vilja köpa tillbaka sina terminskon-
trakt. Det kan ge en marknadspåverkan och resultera i starten på en stigande pristrend. 
Förutom vitt socker, ser Live Cattle (nötkött) ut att kunna få samma skjuts uppåt, av sam-
ma orsak. Spekulantkollektivet är väldigt nettosålda, samtidigt som priset är nära den läg-
sta nivån det senaste året. 

I övrigt ger diagrammet ingen tydlig signal. Vi kan notera, dock att spekulantkollektivet 
fortfarande är relativt nettoköpta i vete och majs, trots att dessa råvaror fallit ganska 
mycket i pris. Det måste ha gjort rejält ont.

Mjölk
En liten uppgång har skett i mjölkpriserna i EU (i euro) efter en nedgång från november 
till juni. Även efter den här nedgången är priset på mjölk fortfarande på en historiskt hög 
nivå. En orsak till det kan vara den fortfarande relativt starka konjunkturen (hög syssel-
sättning). Mjölk är en tämligen konjunkturkänslig råvara. Vi kan jämföra mjölkprisets ut-
veckling i EU med den recessionsindikator, som nämndes ovan och se ett tydligt samband. 

Den sannolikhet för lågkonjunktur om ett år, som New York FED publicerar siffror på, 
visar har ett samband med mjölkpriserna i EU, som vi ser i diagrammet nedan. Här ska vi 
minnas att NY FED:s indikator är en prognos på lågkonjunktur om ett år, dvs en trolig 
framtid, medan priset på mjölk är nu. 

 

Mjölkpris och risk för lågkonjunktur

Pr
is

 jä
m

fö
rt

 m
ed

 s
en

as
te

 å
re

t

Managed money position jämfört med senaste året

100%

90

80

80

70

60

60

50

40

40

30

10

0
0

20

20 100%

Sojaolja

Vete

Majs

Lean hog

Sojabönor

Sojamjöl
Socker

Vitt socker
Live cattle

Källa: CFTC, Bloomberg, Svenska Commodities

Positioneringen bland 
institutionella förvaltare

1 
au

g 
19

94

1 
ju

n 
20

0
7

31
 ju

l 2
0

19

Genomsnittligt avräkningspris i EU, euro/100kg (vänster axel)
New York FED sannolikhet för lågkonjunktur (höger axel)

45

40

35

30

25

20

50

40

30

20

10

0

» Det mesta av en 
kronförsvagning 
befinner sig  
förmodligen ännu 
i framtiden. «



Torbjörn Iwarsons marknadskrönika
Publicerad 20190824

I diagrammet kan vi se att en hög sannolikhet för lågkonjunktur om ett år (nu) följts av 
en topp i mjölkpriset. Det hände 2000–2001, 2007–2008 och lite svagt 2013-2014. Nu har 
vi en kris liknande IT-kraschen 2001 och den Globala Finanskrisen 2008 i korten, men ett 
redan ganska högt mjölkpris. Om historien rimmar, borde vi kunna få ett ännu högre 
mjölkpris, innan det är över för den här gången. Det är trots allt, trots det historiskt höga 
priset på mjölk, den logiska slutsatsen. En annan logisk slutsats är att priset på mjölk om ca 
två år kommer att troligen kommer att vara, eller att vara på väg att bli, väsentligt lägre. 
Det kan bli så mycket som en krona lägre än det är nu, om historien upprepar sig. 

Ännu håller sommaren i sig, en ny värme har kommit in över landet, men som vi alla 
vet, snart är höststormarna här. Som framgår av texten, är jag positiv till socker, särskilt 
vitt socker och live cattle. Mjölkpriset är förmodligen på väg uppåt; i vart fall inte nedåt 
än, men det kan inom en tvåårsperiod förmodligen komma en större nedjustering av 
mjölkpriset. Trots ganska stora prisnedgångar på vete och majs, tyder positioneringen hos 
institutionella placerare på, att köptrycket från dem kan bli svagt framöver. Med ganska 
låg övertygelse i min åsikt, tror jag inte på en prisuppgång den kommande månaden. Som 
vi såg i den förra marknadskrönikan, brukar emellertid det fjärde kvartalet innebära en li-
ten uppgång i priset på majs och sojabönor, medan vetet i genomsnitt har varit oförändrat i 
pris. 

Nästa viktiga milstolpe i marknadsföringsåret är när AMIS publicerar sin nästa Market 
Monitor. Den är ger samma information som USDA:s WASDE rapport, men publiceras ca 
en vecka innan och är mindre väl läst av marknadens aktörer och därför kanske mer in-
tressant att faktiskt ta del av. Om man googlar ”AMIS Market Monitor” hittar man den 
lätt. Market Monitorn publiceras redan den femte september, så väntan blir inte lång. 
AMIS publicerar ingen rapport i augusti, kanske för att det är semestermånaden i Italien. 
AMIS personal sitter i Rom. I augusti är italienarna mangrant förflyttade från stad till 
strand. Städerna befolkas då mest av utländska turister. Mina italienska vänner beklagade 
sig över den dåliga stilen av regeringspartiet Lega Nord, att gå i opposition mot sin egen 
regering i augusti. Särskilt prekärt blir det att Italien ska lämna in sin budget till EU redan 
i oktober. I oktober ska Storbritannien också förmodligen lämna EU. Det kommer att bli 
en spännande höst, men vi vet ju redan vad New York FEDs prognos säger om effekten. 
Dessa frågor kommer att vara högaktuella i nästa krönika, om en månad. 

» Om historien 
rimmar, borde vi 
kunna få ett ännu 
högre mjölkpris, 
innan det är  
över för den här 
gången. «

På väg uppåt.  FOTO: ISTOCK

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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