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Krig, pest och positionering dominerar

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

Det har varit uppåt på spannmålsbörserna den  
senaste månaden. Chicagovetet har gått upp med  
åtta procent, sojabönor med fem och majs med fyra. 
I Europa noterar Matifs kvarnvete en uppgång på sex 
procent, alltså något mindre än Chicagovetet, vilket 
är ändå är rätt bra om man jämför med rapsfrö
terminen. Den har gått ned med tre procent i pris den 
senaste månaden. 

Orsakerna bakom dessa prisrörelser är inte främst väder, utan handelskriget mellan Kina 
och USA och den afrikanska svinpesten, anser jag. Positionering i marknaden, det vill säga 
hur finansiella aktörer positionerat sig och därmed allt annat lika troligen påverkat priser-
na, bidrar också ytterligare. 

Innan vi går vidare med spannmålsmarknaden, är det också värt att notera att terminer 
på smör på den tyska börsen gått ned med en procent. Skummjölkspulver har fortsatt att 
stiga med tre procent den senaste månaden. Hittills i år har terminspriset på skummjölks-
pulver gått upp med 22 procent och priset på smör har gått ned lika mycket. Att den stora 
efterfrågan på riktigt smör, istället för exempelvis matolja eller margarin, är fullständigt 
över bekräftas av marknaden. 

Prisuppgångar på fläskkött i Kina
Epidemin av afrikansk svinpest i Kina, en epidemi som spritt sig till grannländerna både 
norrut och söderut, har satt spår i priserna i Kina. Som vi ser i prisdiagrammet nedan, har 
priset i Kina rusat uppåt till nästan 70 kronor per kilo. Priserna i USA, som exemplifierat 
med priset på spotkontraktet på Lean Hogs på Chicagobörsen, har gått ned den senaste  
tiden och ligger på 14,50 kr per kilo. Orsaken till att de här två marknaderna inte går ihop 
är naturligtvis att handelskriget mellan USA och Kina sätter käppar i hjulet för import 
från USA.
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» Att Kina  
köper från Mexiko 
innebär alltså  
att de köper  
från USA. «

De senaste dagarna har emellertid information kommit om att Kina köper fläskkött 
från bland annat Mexiko. Via frihandelsavtalet NAFTA (eller dess ersättare) sitter Mexiko 
ihop med USA och Kanada. Typiskt sett går flödet från uppfödare i Kanada, till slakterier i 
USA och konsumenter i Mexiko. Temperaturskillnader som påverkar förutsättningarna 
för produktion skapar detta livsmedelsflöde. Att Kina köper från Mexiko innebär alltså att 
de köper från USA (eller Kanada, som Kina också har en problematisk relation till). Att  
köpa från Mexiko, men inte direkt från USA eller Kanada är alltså realpolitik. Ansiktet 
räddas. 

Nu har vi inte med prisutvecklingen på fläskpris i EU i diagrammet ovan, men som alla 
i branschen vet, har det noterats ganska stora prisuppgångar i EU, därför att Kina försöker 
få tag på fläskkött på alla andra ställen än i USA och Kanada. Skulle det bli ”fred” i 
handels kriget, finns dock väldigt stor uppsida i priset på Lean hogs på Chicagobörsen. Den  
senaste tiden har priset på lean hogs märkligt nog gått ned med en procent. 

Istället noterar nötkött (terminskontraktet ”live cattle”) en prisuppgång på elva procent 
den senaste månaden. Kina söker även efter nötkött på den internationella marknaden. 
Vad jag förstår har de inte köpt mycket från USA. De har däremot köpt en hel del från  
exempelvis mer närliggande Australien. Australien har haft torka och problem med lön-
samheten i mjölkproduktionen, vilket ger ett utbud av nötkött. Kina har också hävt ett 
gammalt embargo på brittiskt nötkött, så sent som i veckan. Det infördes för nästan 20 år 
sedan som en konsekvens av galna-ko-sjukan.

Inom grisproduktionen i världen finns Kina och därefter kommer resten av världen.  
Kina har stått för mer än hälften av all grisproduktion i världen. När ASF kom dit, kan  
den ha slagit ut så mycket som hälften av Kinas produktion. Många har därför tyckt att det 
varit märkligt att priset inte gått upp i Kina, men som vi ser i diagrammet ovan, har det 
alltså det nu. 

Häromdagen rapporterade kinesiska forskare att de kartlagt ASF-viruset och dess  
försvarsmekanismer. Det betyder att avgörande steg till att ta fram ett fungerande vaccin 
kommit långt. Den här bristen orsakad ASF är alltså förmodligen tillfällig. Den kommer 
att gå över. 

Foderefterfrågan
Bortfallet av grisar i Kina gör också att foderefterfrågan varit svag. Vad som är bortfall av 
import av sojabönor ”med flit” på grund av handelskriget med USA och vad som är en 
konsekvens av svinpestepidemin, är svårt att säga. Min tolkning är att naturligt mindre 
efterfrågan på grund av färre antal djur att utfordra har klätts i handelskrigets ord. Han-
delskrigsförklaringen landar förmodligen bättre i den kinesiska befolkningens öron, än 
inhemska gigantiska problemen med livsmedelsförsörjningen. Handelskrigsretoriken gör 
sig också bättre gentemot USA i den mån det kan få amerikanska lantbrukare, Donald 
Trumps ”kärnväljare”, att vända sig mot den amerikanska linjen. I grund och botten är det 
förmodligen inte handelskriget som är förklaringen, utan Kinas egna inhemska problem. 

Senast har Kina sagt att de, som en vänskaplig handling inför kommande förhandlings-
runda med USA, ska börja köpa amerikanska jordbruksprodukter. Som vi ser i diagram-
met nedan på importerad volym sojabönor från USA, från det kinesiska tullverket, brukar 
importen från USA börja öka så här års. Vi ser också att de inte köpte så mycket mot slutet 
av förra året. Det kan förklaras med att de dammsög Sydamerika och inte behövde lika 
mycket som tidigare pga den afrikanska svinpesten. De kunde arbeta ned sina lager. Om 
de har tagit av lager det senaste året, kan man förvänta sig att den importökning som nor-
malt sker så här års, inte kommer att bli som förra året, utan mer normal. Det gäller oav-
sett vad som sägs i handelskriget, därför att verkligheten är att Kina behöver sojabönorna. 
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» Sojabönor, soja-
mjöl och sojaolja 
har alla gått upp 
kraftigt i pris. «

Odling av sojabönor.  FOTO: ISTOCK

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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Diagrammet ovan visar import per månad till Kina från USA i antal ton sojabönor. Förra 
årets import från september och framåt avviker från det normala säsongsmönstret.  
Vanligtvis ökar importen kraftigt med start i september. Rapporter om utbrottet av AFS 
började komma i augusti förra året. Förklaringen till den uteblivna importen är alltså  
förmodligen detta utbrott och inte handelskriget med USA. 

I den mån Kina lyckats få igång produktion av substitut som till exempel kyckling,  
skulle man kunna tänka sig att foderefterfrågan mer eller mindre återgått till det normala 
mönstret nu. 

Rapsfrö
Sojabönor, sojamjöl och sojaolja har alla gått upp kraftigt i pris den senaste månaden, men 
priset på rapsfrö har gått ned. Vad beror detta på? 

Om man söker förklara prisrörelserna i rapsfröterminerna med tillgänglig statistik  
på utbuds- och efterfrågebalansen på rapsfrö i världen eller som alternativ lagren i EU, 
kommer man inte långt. Man lyckas mycket bättre om man använder globala balanser för 
sojabönor. Detta är inte konstigt egentligen därför att sojabönor är den stora marknaden 
för protein och vegetabilisk olja och det borde vara den som styr marknaderna för mindre 
subsitut. Ur rapsfröet kommer också dessa protein och oljeproduker och de måste pris-
sättas som substitut till sojaolja och sojamjöl. 

Det visar sig att om man ”förklarar” priset på rapsfrö med priserna på sojaolja och soja-
mjöl från Chicagobörsen, får man en mycket bra samstämmighet med endast små avvikel-
ser över tiden. I diagrammet nedan ser vi en sådan jämförelse. Priserna på rapsfrö och det 
från sojaprodukterna härledda priset på ”syntetiskt rapsfrö” är båda angivna i euro per 
ton. 
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Vi ser god samstämmighet i priserna fram till förra sommaren, då priset på sojamjöl och 
sojaolja sjönk under priset på rapsfrö. Den störning i marknaden som låg bakom detta 
känner vi till: Afrikansk svinpest i Kina och Kinas ovilja att köpa amerikansk vara. Dessa 
två faktorer bidrog till att trycka ned priset i USA. 

Vad som nu verkar ske är endast en normalisering av prisnivån på sojakomplexet i USA. 
Ungefär hälften av prisgapet har stängts och sex procent återstår. Prisgapet kan naturligt-
vis stängas både genom att sojakomplexet stiger i pris, eller genom att rapsfröet faller i 
pris. Att vara köpt rapsfrö, ha det oprissäkrat i lager, eller ha köpbehov av sojamjöl är  
förmodligen inte det bästa, i vart fall inte samtidigt. 

Positionering i marknaden
Institutionella placerares positionering i marknaden för sojabönor har nyligen varit  
rekordsåld (i maj i år). Då hade den mer än 150 tusen kontrakt sålda netto, som grupp. Det 
är pensionsfonder, hedgefonder och liknande aktörer. Sedan dess har de köpt tillbaka allt 
mer och hade för en vecka sedan ett netto köpt position som motsvarar 50 tusen kontrakt. 
Jag skulle tro att insitutionella placerare kommer att fortsätta köpa mer terminer ett litet 
tag till och därmed utgöra en efterfrågan på terminskontrakt i marknaden. Förr eller  
senare når de dock en nivå när de av olika skäl inte kan köpa mer. Då återstår för dem att 
sälja. När de gör detta är prisuppgången slut. 
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I andra råvaror ser vi att institutionella placerare har en extremt negativ syn på industri-
metaller, olja och energi i övrigt, socker, nötkött och en extremt positiv syn på guld. Guld 
är en tillgång som är bra när allt går åt skogen. Förväntningarna är alltså väldigt höga på 
att global konjunktur går in i en rejäl lågkonjunktur. När förväntningar har realiserats i 
positionering redan är det emellertid inte ovanligt att det blir tvärt om. När alla redan har 
sålt, finns ingen kvar som kan sälja ned priset ytterligare. 
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Sammanfattning
Vi vet att det fjärde kvartalet i genomsnitt brukar vara bra för prisutvecklingen på spann-
mål och oljeväxter, men vi har redan kommit en bit in på detta kvartal. Så småningom 
kommer den här oron kring skörden i USA att gå över, vilket tar bort motivet till högre 
riskpremium för sojabönor och majs. Institutionella placerare kommer förmodligen att 
som grupp haka på prisuppgången ett litet tag till och förstärka den. Om en månad eller 
så, borde de här drivkrafterna ha fått slut på bränsle och marknaden kan börja bli svagare 
igen. El Ninõ-prognosen ser neutral ut, vilket än så länge inte ser ut att kunna stjälpa pro-
duktionen i Sydamerika. 

Vad gäller grispriserna och priserna på nötkött, finns förmodligen på kort sikt rätt stor 
uppsida. Att Sverige, med nettoimport av fläskkött inte kan exportera till Kina betyder  
inte mycket, därför att vi förr eller senare kommer att importera det av kinesisk efter rågan 
uppdrivna europeiska priset. Därtill kommer vi att importera ett högre pris på nötkött,  
eftersom Kina även tar detta kött som substitut och det är mycket svårare att öka produk-
tionen av det på kort sikt. Däremot kommer ett vaccin förmodligen att bli tillgängligt via 
den kinesiska satsningen på att ta fram ett sådant. Det gör att den här prisuppgången,  
liksom den skapad av PEDv-viruset för några år sedan, är tillfällig. Attraktiviteten att  
bedriva grisproduktion i Sverige påverkas inte långsiktigt av den här prisuppgången. Det 
kan vara bra att komma ihåg. 


