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Vindkantring kanske på gång på marknaderna

Det har varit berg- och dalbana på marknaderna  
för jordbruksprodukter. Vissa noteringar har gått upp 
och vissa ned. Det finns också början på en eventuell 
vindkantring i några råvaror och, kanske, i den  
svenska kronans kurs. 

Så här när året närmar sig sitt slut kan man kunna lägga ut texten om hur nästa år ska bli. 
Sådan gissningslek är i regel meningslös. Marknaderna är osäkra nog som det är och som 
små spelare utan inflytande får vi ta chansen när den kommer. 

En sak vet vi dock och det är rebalanseringen av råvaruindexen. Vikterna är baserade  
på fem års historiskt genomsnitt och återställs i början av januari. Det betyder att det som 
fallit i pris i år kommer att få högre vikt och det som gått upp kommer att få lägre vikt.  
I vissa fall är dessa rebalanseringsflöden så stora att de påverkar priset. 

Jordbrukets produkter, spannmål och kött, hör till årets förlorare på råvarumarknaden 
och petroleum till årets vinnare. Därför är det troligt att resten av december fram till bör-
jan av januari kan innebära en liten uppgång i priset för jordbrukets produkter och en 
nedgång för exempelvis diesel. Inte heller detta sträcker sig längre in i framtiden än till 
början av januari, men det finns mycket mer att berätta om i den här marknadskrönikan  
– för det har hänt en hel del. 

Priserna både upp och ner
Den senaste månaden har både majs och sojabönor sjunkit i pris med fem procent.  
Chicagovetet är upp 2 procent och Matifvetet upp med 1 procent. Skillnaden däremellan, 
på en procentenhet, utgörs av att dollarn tappat en procent mot euron. Rapsfröet i Paris 
har också gått upp med 1 procent. Priset på smör har stått still, alltså slutat falla i pris, 
medan priset på SMP fortsatt stiga, med plus 7 procent. Både råsocker och vitt socker har 
gått upp med 3 procent vardera. Det finns de som menar att socker bör följa priset på  
arabicabönor, som gått upp med 16 procent den senaste månaden. 

Den senaste månaden har kronan hämtat igen 2 procent mot euron och 1 procent mot 
dollarn. Är det en trendvändning på gång? Vi ser nedan att trenden för kronan mot dollarn 
och euron pekar på fortsatt försvagning, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att 
den trenden kommer att fortsätta, bara att trenden varit så och att vi vet att trender oftast 
pågår längre än vad man tror. Någon gång tar de slut. 

Alla bedömare är näst intill eniga om att kronan kommer att fortsätta att försvagas.  
Det är i sådana lägen som en vändning i trenden kan komma. Det skulle därför inte förvåna 
om kronans försvagning kan vara över. I så fall kan det vara lämpligt att till exempel säkra 
nästa års EU-stöd. Med tanke på PPM-effekten bör man kanske inte dröja till efter början 
av december med detta i så fall. 

Premiepensionssystemets, PPM, pengar fördelas ungefär den 10 december. Det mesta  
av dessa pengar investeras i utlänska aktier, vilket innebär att utländsk valuta ska köpas 
och svenska kronor ska säljas. Mönstret från tidigare år är att kronan då försvagas fram 
till ungefär när växlingen sker och sedan stärks kortsiktigt.

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

»Det skulle  
inte förvåna om 
kronans  
försvagning  
kan vara över. «
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Positiv trend för rapsfrö och nötkött
Om vi börjar med att titta på trendsignalerna, sådana som många Commodity Trading 
Advisors (CTA), dvs trendföljande hedgefonder använder, ser vi att SMP har den starkaste 
trendsignalen uppåt och urea den svagaste. Faktum är att nästan alla jordbruksprodukter 
har en trendsignal som i varierande grad säger ”sälj”. På köp-sidan hittar vi kakao, men det 
glädjer knappast någon svensk producent, samt utländsk valuta mot kronor. 

I mitten av diagrammet nedan ser vi dock att något har hänt den senaste månaden. 
Trenden har vänt från negativ till positiv för rapsfrö, för vitt socker, live cattle (nötkött) 
och för Chicagovete. Säljsignalen har minskat i styrka för kaffe och råsocker och lite  
grand även för smör. 

Institutionella placerares positionering i terminsmarknaden visar att de är ganska väl 
köpta (eller minst sålda) i förhållande till hur de positionerat sig det senaste året. Sojaolja, 
som haft en bra pristrend uppåt ett bra tag – där har institutionerna nära den mest köpta 
terminspositionen det senaste året. 

För vitt socker har det också svängt. Nu har vitt socker varit en av de råvaror som  
spekulationerna på fallande pris varit starkast i under en längre tid, så detta betyder inte 
att institutionerna tror på uppgång. Min uppfattning är att de fortfarande är rejält netto-
sålda. Till exempel nu när decemberkontraktet går i leverans har de köpt dessa massivt.  
De har köpt dem så till den milda grad att de handlats över mars-kontraktet i pris.  
Min uppfattning är att det handlar om att de köpt tillbaka tidigare sålda kontrakt för  
att inte behöva leverera och samtidigt har de sålt mars-kontraktet. Den här nettosålda spe-
kulativa positionen måsta ha varit helt dominerande i marknaden för vitt socker, för att  
kunna ha den här effekten. De är supersålda. Tänk när de får bråttom att ta sig ur sin  
sålda position. Vad som händer då?

I dessa lägen är förvaltare som mest nervösa
De två inringade områdena (se diagram överst på nästa sida) är en kombination av antingen 
det lägsta priset det senaste året och den mest nettosålda positionen det senaste året eller 
motsatsen på köp- och uppsidan. Det är i dessa lägen förvaltare är som mest nervösa – att 
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» Min uppfattning 
är att det handlar 
om att de köpt 
tillbaka tidigare 
sålda kontrakt. «
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vid ett bakslag i prisutvecklingen förlora det de lyckats tjäna på vägen dit. Det brukar be-
tyda att bakslagen kan bli kraftigare än annars, därför att många placerare vill ta sig ur sin 
position snabbt. Det var detta som hände i majsmarknaden i maj. Spekulantkollektivet var 
rekordsålda terminer och fick bråttom att köpa tillbaka dessa med en explosion uppåt  
i priset som följd. 

Det är intressant att se att prisutvecklingen på fläskkött i USA varit så svag att priset  
ligger i det nedre 20-procentintervallet av det senaste årets prisintervall och att institutio-
nella placerare ligger nära den nedre femtedelen av den position de haft det senaste året. 
Detta sker samtidigt som någon lösning på epidemin med den afrikanska svinpesten inte 
finns än och att en ”deal” av allt att döma är på väg att uppnås mellan Kina och USA i det 
handelskrig som rasat i snart två år. Marknaden måste rimligen tro att det är väldigt låg 
sannolikhet för en ”deal” mellan USA och Kina. 

Lean hogs ligger inte riktigt i katapultläget nere i det vänstra hörnet, men inte långt 
ifrån. Möjligen kan en rekyl uppåt i priset på lean hogs vara på väg. 

Händer inte mycket för spannmål & raps
Det finns förutom ovanstående information inte mycket som händer på marknaderna  
för spannmål och raps. Av USDAs veckostatistik att döma är skörden av majs tämligen sen 
i USA. Det förvånar ingen och är inte kurspåverkande. Frågan är bara hur bra mätningen 
av hur mycket majs och sojabönor som finns i lager per den 1 december kommer att bli. 
Den kvartalsvisa lagerstatistiken per den 1 december publiceras den 10 januari. 

Innan dess har vi nästa WASDE-rapport, som publiceras den 10 december, den sista för 
året. Den rapporten brukar vara rejält tråkig och ge marginell marknadspåverkan.  
Månadsrapporten, WASDE, för januari publiceras samma dag som lagerstatistiken, alltså 
den 10 januari. Den månadsrapporten är också en trist historia, men marknaden brukar 
kunna röra sig på grund av lagerstatistiken. Med tanke på att en hel del kommer att vara 
oskördat vid tidpunkten, den 1 december, kan det uppstå viss debatt kring hur stora lagren 
”egentligen” var. 

Marknaden börjar prisa in brist på sojamjöl
Sojaoljan har haft en bra resa uppåt, men har backat med 2 procent den senaste månaden. 
På tre månader är priset ändå 5 procent upp. Det är detta som återspeglas i den positiva 
prisutvecklingen för rapsfrö här i Europa. Min känsla är emellertid att sojaoljan är något 
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överköpt just nu och kanske rapsfröet också. Däremot finns förmodligen en viss explosivitet 
för sojamjölet. Trendsignalen är negativ, men terminsmarknaden börjar handla vissa  
delar av terminskurvan till backwardation. Backwardation kallar man det när en termin 
med kortare löptid är dyrare än en termin med längre löptid. Det återspeglar brist. 
Marknaden börjar alltså prisa in en brist på sojamjöl längre fram. Backwardation i soja-
mjöl, liksom i de flesta andra råvaror, har alltid hängt ihop med att priset går upp.  
För de läsare som behöver köpa in sojamjöl finns alltså risk framöver att detta kan bli  
dyrare (i dollar räknat). 

Förbud mot neonikoti noider fördyrar sockerproduktionen
Samma fenomen som i sojamjöl finns i terminsmarknaden för råsocker, där termins-
marknaden är i backwardation mellan mars 2021 och juli 2021. Det är något som uppsått 
den senaste tiden. Vi vet att det här marknadsföringsåret (från oktober till nästa oktober) 
väntas ha ett ett underskott i sockerbalansen. Det kommer att konsumeras mer socker än 
det produceras. En orsak till det är bland annat att en större andel av sockerrör i Brasilien  
används för att producera etanol. En annan orsak är att priset varit lågt och fallande en 
längre tid. Till slut tröttnar även den mest inbitne odlaren på grödan. 

Samma fenomen ser vi naturligtvis i Europa, där betning av utsädet med neonikoti-
noider förbjöds förra året för all användning utomhus, vilket fördyrar produktionen och 
gör den mer tidskrävande. Förbudet gäller bara blommande grödor, men det har inte  
utgjort ett hinder för Kemikalieinspektionen i Sverige, naturligtvis. 

Missgynnad produktion borde innebära att priset stiger, vilket till viss del kompenserar 
högre kostnader. Men det är mycket bättre att producera socker i Brasilien än i Europa 
i framtiden. 

Priset på kaffe har stigit kraftigt, som nämnt ovan. Det är liksom socker en vara där 
Brasilien är dominerande. Prisutvecklingen på både kaffe och socker styrs mycket av fak-
torer i det landet och prisutveckligen är ofta snarlik. Efter prisuppgången på kaffe är det 
nu en del som förväntar sig samma sak för socker. 

Vad som talar mot detta på kort sikt, är att den brasilianska valutan real är i fritt fall. 
Mot dollar noterade realen den lägsta kursen någonsin i tisdags, men mot kronor finns 
fortfarande en viss buffert. Den svenska kronan har varit ännu svagare än Brasiliens valuta 
de senaste åren, vilket säger något om hur de inhemska svenska problemen uppfattas  
internationellt, i relation till exempelvis, problemen i Brasilien. 

Att realen faller just nu beror inte på problem utan på att inflationen i landet har varit  
på väg ned en längre tid. Centralbanken har svarat med att sänka räntan. En lägre ränta på 
real innebär att den blir mindre attraktiv att vara placerad i (på räntemarknaden) och  
därför säljs den och placeras i länder med högre ränta, eller i ett land där räntan väntas  
höjas. Ett sådant land är Sverige. 

Aviserat räntehöjning
Riksbanken har aviserat en räntehöjning i december, så att räntan blir 0 procent. Jag tror 
att detta delvis är motiverat av planerna att införa en e-krona. Till skillnad från vanliga 
kronor, som vi har nu, kostar det pengar för till exempel ett stort pensionsbolag att byta ut 
sina statsskuldväxlar som har negativ ränta och beställa enkronor från Riksbanken med 
lastbil. Enkronor har noll i ränta. Enkronor bara finns och är alltid värda en krona.  
Tiotals miljarder enkronor kostar också pengar att förvara. Det är dessa kostnader för 
transport och förvaring som avhåller pensionsbolag från att sälja sina statsskuldväxlar 
som kostar pengar att äga för att räntan är negativ på dem, och köpa enkronor. Med en 
e-krona är saken en annan. Det kostar inget att transportera och lagra dem. Därför kan 
man inte ha negativ ränta i landet, för då skulle alla hålla e-kronor i stället för nästan all 
annan statsskuld. Räntan måste upp till noll. 

»  Det kommer  
att konsumeras 
mer socker än det 
produceras. «
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Gapet mellan smör och SMP på normal nivå
Smör och skummjölkspulver är extremt trendande råvaror. I diagrammet nedan ser vi 
prisutvecklingen i spotpriserna på dessa, omräknade till kronor per kilo. Prisgapet mellan 
smör och SMP är nu tillbaka till en normal nivå. Vi har också sett ovan, att trendsignalen 
börjar avta för smör och för SMP kan den inte bli starkare än den redan är. Visst kan priset 
på SMP fortsätta upp lite till och smör fortsätta falla i pris lite till, men det mesta av pris-
rörelsen är förmodligen över. 

Priserna på GDT och terminsbörsen EEX har stigit under hösten, men som vi ser i dia-
grammet nedan har avräkningspriset från marknadsledaren i Sverige, Arla, inte alls hängt 
med i samma utsträckning. Min bedömning är därför att det finns en liten uppsida i detta 
avräkningspris framöver. Vad som faktiskt talar emot en höjning av avräkningspriset är 
att skillnaden mellan produktpriserna och avräkningspriset inte avviker nämnvärt från 

den trend av allt större gap som kunnat följas de senaste tio åren. Varför det är så att det 
finns en tydlig trend till större marginal för mejeriet känner jag inte till. Kanske har kostna-
derna att processa mjölkråvaran ökat, till exempel genom högre löner, högre elpriser och högre 
diesel- /transportkostnader, till stor del i så fall beroende på högre skatter. Större marginal 
brukar också kunna noteras när det råder bristande konkurrens på en marknad, men jag vet 
inte varför marginalen har trendat uppåt i just det här fallet.

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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» Smör och  
skummjölkspulver 
är extremt  
trendande  
råvaror. «


