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Oroande för marknaden 
att oljeattacken inte besvarades
Priset på mjölkpulver har gått upp med mer än  
10 procent den senaste månaden. Det är mer än  
råoljans rusning på 7 procent, trots all dramatik efter 
attacken på Saudiarabiens oljefält och nu är frågan 
vad som händer härnäst, skriver Torbjörn Iwarson.

Priset på spannmål och oljeväxter har generellt sett gått upp med mellan 1 och 4 procent. 
Råsocker har tappat 3 procent, men vitt socker har gått upp med 2 procent den senaste 
månaden. Kronans värde är i princip oförändrat mot andra valutor. 

Den stora frågan är naturligtvis vart marknaden kommer att ta priserna på olja och 
jordbruksprodukter härnäst. Jag ska försöka komma fram till vad man kan förvänta sig 
genom att gå igenom bland annat positionering i marknaden och den lagerstatistik vi kän-
ner till, men vi börjar med det märkligaste av allt, den förhållandevis lilla uppgången i pri-
set på råolja, som nu är nästan helt utraderad.

Råoljepriset – vad hände egentligen?
När attacken på Saudiarabiens oljeanläggningar skedde steg oljepriset på måndagen den 
16 september med nästan 15 procent. Det var en uppgång som halverades nästa dag. Att 
marknaden reagerar så lite på en attack som slår ut mer än 5 procent av global produktion 
av råolja är märkligt. En så liten reaktion måste tolkas som att marknaden i grunden är 
svag. Marknaden verkar inte vara särskilt oroad för utbudsstörningar, utan mer för att en 
begynnande global lågkonjunktur ska minska efterfrågan och att ”fracking” ska sprida 
sig, med väsentligt lägre produktionskostnad för volym som följd. 

Hålen från drönarna eller de mindre kryssningsmissilerna, som de kanske ska kallas, i 
oljeanläggningen såg nära nog lika små ut som hålen i de fartyg som besköts av okända 
angripare i Omanbukten i somras. Den attacken besvarades inte och marknaden väntar 
nu på ett svar på den senaste attacken. Marknaden verkar luta åt att det inte kommer nå-
got svar, annars skulle priset vara högre. Tänker marknaden rätt?

Ekonomen Robert Axelrod ställde i sin bok ”The Evolution of Co-Operation” (1990) frå-
gan hur samarbete kan ske utan att en överstatlig makt påtvingar ett civiliserat samarbete 
mellan egoistiska invidider? En grundläggande mekanism som skapar samarbete, som han 
observerat kallade Axelrod för ”tit-for-tat”. Det innebär regeln att ”om du kastar en hand-
granat på mig, kastar jag en på dig”. Varken mer eller mindre. Om den andre då vet och jag 
vet, att detta kommer att ske, kommer den andre att tänka sig för innan han kastar den 
första. Vad som nu sker, verkar vara att ingen handgranat kastas tillbaka och då råder oba-
lans. Det inbjuder till ytterligare upptrappning. 

Ett svar måste vara väl avvägt och man måste svara, annars finns stor risk för att kon-
flikten eskalerar. Enligt Axelrods spelteoretiska analys är alltså frånvaron av ett svar, i 
själva verket inte något att vara nöjd över, utan tvårtom en källa till oro och en anledning 
till att oljemarknaden kanske har fel i att inte handla upp priset mer. 

Saudierna har sagt att det tar en månad att reparera skadorna och återgå till normal pro-
duktion. Under tiden tömmer de sitt bergrumslager för att förse kunderna med råolja. 

Torbjörn Iwarson är råvaruexpert.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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Ökade lager i den amerikanska veckostatistiken har bidragit till att få oron att klinga av, 
men det är ganska kortsiktigt. Vad händer om en ny attack sker om en månad? Inget straff 
har ju utdelats för de tidigare två attackerna, så risken för den som angriper verkar vara 
väldigt låg. 

Om ett väl avvägt svar kommer från Saudiarabiens sida, anser jag att detta är ett åter-
ställande av jämvikten och en förutsättning för framtida samarbete. Det vore en säljsignal 
avseende oljepriset, som då sannolikt går upp initialt, men där är vi i skrivande stund inte. 

Därför stiger vete mer än majs
Den senaste månaden har vetepriset i Chicago gått upp mest, nästan 5 procent, följt av 
 sojabönor och sist majsen med en uppgång på bara 1 procent. Kvarnvetet i Paris har gått 
upp med 1 procent och rapsfröet på samma börs, med 2 procent. 

Det är egentligen svårt att förstå varför vetepriset har gått upp mer än majspriset. I den 
senaste månadsrapporten (WASDE) från det amerikanska jorbruksdepartementet (USDA), 
sänktes utgående lager av majs nästa år från 307,7 miljoner ton till 306,3 miljoner ton. 
Samtidigt höjdes utgående lager av vete med 1,1 miljoner ton till 286,5. Egentligen borde 
majs ha gått upp i pris och vete ner. Kanske handlar det om en normalisering av relationen 
mellan vete och majs? Sedan förra året har decemberkontraktet för vetet trots den senaste 
tidens uppgång, gått ner med 17 procent. Majs har bara tappat 5 procent. I brist på andra 
drivkrafter har vetet tett sig ”billigt” i förhållande till majs. 

Marknadspåverkan från institutionella placerare har varit negativ för både majs och ve-
te. De senaste veckorna har institutionerna emellertid varit nettoköpare av vete, men inte 
av majs. Detta kan bidra till att förklara den relativa styrkan för Chicagovetet. Det kan 
också vara en förklaring till att Parisbörsens kvarnvetekontrakt bara gått upp med  1 pro-
cent . Insitutionella placerare är inte alls lika närvarande på den börsen som på Chicago-
börsen. 

I diagrammet nedan ser vi nettopositionen för kategorin insitututionella placerare (Ma-
naged Money) och hur den förändrats de senaste åren, för vete och majs på Chicagobörsen.

» Egentligen 
 borde majs ha 
gått upp i pris 
och vete ner. «
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Vi ser att institutionerna sålt av det mesta av de terminskontrakt de köpte i panik vid 
den ”short covering” som ägde rum i maj i år. Nu börjar de återigen bli tämligen netto sålda. 
Därmed blir de allt mer känsliga för en trendvändning uppåt i priset på majs. Med en posi-
tion som är nettosåld med nästan 200 000 terminskontrakt är de redan marknadspåver-
kande, om det skulle komma positiva nyheter. Vad skulle kunna vara en positiv nyhet? Det 
skulle exempelvis en överenskommelse med Kina vara om att köpa amerikanska jord-
bruksprodukter. En sådan diskussion verkar redan vara på gång, framförallt för sojabö-
nor. 

För vete ser vi att det har varit ytterst ovanligt att institutioner har haft en nettoköpt 
terminsposition. Att de ligger så högt som de gör nu, innebär att de har potential att sälja 
mycket mer. Utifrån positonering skulle man alltså hellre äga majs än vete i dag och hellre 
äga Matifvete än Chicagovete, eftersom ett sådant säljtryck skulle ske främst på Chicago-
börsen. 

Det har varit ganska torrt på exportfronten från EU, men från mitten av september har 
flera importörer börjat köpa. Algeriet köpte 600 000 ton, Turkiet 250 000 ton och Egyp-
tens GASC har också kommit i gång. GASC är världens största köpare på världsmarkna-
den. Vågen av köp måste tolkas som att de tycker att en prisnivå kring 170 euro för decem-
berleverans på Matif är billigt. 

Sockerkonsumtionen på väg att överträffa produktionen
Det finns ett talesätt på råvarumarknaden att ”spreads don’t lie”. I det här fallet avser 
”spread” skillnaden mellan ett kortare och ett längre terminskontrakt. Talesättet grundar 
sig i att man ofta ser den här skillnaden röra sig innan hela prisnivån gör det. I marknaden 
för vitt socker drog först oktoberkontraktet iväg i förhållande till decemberkontratet på 
ett ännu mer uppseendeväckande sätt än vad som nu fortsätter att ske med decemberkon-
traktet, i förhållande till marskontraktet. 

Om det här är något att gå på, har vi nu kanske börjat få den trendvändning som jag i fe-
bruari skrev kunde vara på gång. Nästa år väntas konsumtionen av socker överträffa pro-
duktionen. Det finns alltså även fundamentala skäl som talar för ett högre pris på socker. 
Men i alla uppgångar finns risk för rekyler. Den senaste tidens uppgång har varit rätt kraf-
tig för socker.

Mjölkfettet förlorar i värde
Den som har praktisk erfarenhet av att mjölka kor och annat arbete på en mjölkgård, kan 
inte ha annan uppfattning än att priset på mjölk är lågt. Det är i alla fall min uppfattning. 
En sådan inställning förklarar däremot inte varför terminspriset på skummjölkspulver i 
nordvästra EU har gått upp med 10 procent den senaste månaden. Terminspriset på smör 
har också gått upp, men bara med 1 procent. Att pulvret vinner på fettet är en fortsättning 
på en trend som pågått i över ett år. 

Trenden har gjort att fettets andel av mjölkens värde har minskat ytterligare, som vi ser i 
diagrammet nedan. Beräknat med EEX spotindex för smör och skummjölkspulver, är fet-
tets andel av mjölkens värde nu nere i 47 procent. Det är lägre än genomsnittet på 54 pro-
cent de senaste nio åren.

På grund av starkare noteringar på Global Dairy Trade och på EEX-börsen har den 
oförändrade Arlanoteringen hamnat på efterkälken. Sedan augusti har skillnaden mellan 
Arlas a contonotering och EEX spotprisindexbaserade pris på produkterna smör och SMP 
ökat med 10 öre från 52 öre till 62 öre per kilo. Det är alltså låg risk för en sänkning av av-
räkningspriset i Sverige. 

» Spreads  
don’t lie. «

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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Talesätt på råvarumarknaden.


