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Positivt för jordbruksprodukter inför 2020
 
Inför nästa år ser det faktiskt ganska positivt ut på 
kort sikt för några av jordbruksprodukterna och det 
beror framförallt på att den konjunkturavmattning 
som noterades för sex månader sedan verkar ha 
 planat ut. Chansen finns också att USA och Kina 
 faktiskt undertecknar ett avtal i handelskriget. 

Spekulationer om ett sådant handelsavtal fanns för en månad sedan, men priserna på vete, 
majs och framförallt på sojakomplexet har fallit tillbaka. I skrivande stund kan man nog 
säga att en kinesisk-amerikansk deal inte är prissatt alls. En sådan skulle kunna ge en 
 prisuppgång på mellan 10 och 20 procent, tror jag. Jag baserar den bedömningen på 
 skillnaden mellan priset på sojakomplexet och rapsfröpriset. 

Nedan ser vi prisutvecklingen på några för jordbruket viktiga produkter hittills under 
2019 och de senaste tre månaderna. Notera tendensen att de tre senaste månaderna varit 
positiva. Man skulle kunna tolka det som en trendförändring. 

Kaffepriset finns inte med, men med en prisuppgång på 31 procent de senaste tre måna-
derna skulle den dominera diskussionen. Arabica kommer från Brasilien och det gör en 
ännu större andel av världsmarknaden för socker. Mer om vad detta kan betyda under 
rubriken Socker, nedan.

Konjunkturläget
Inköpschefsindex, PMI, är en ledande konjunkturindikator. I den tillfrågas inköpschefer 
vad de tror om utsikterna framåt. På global nivå nådde den botten i juli och har sedan 
 successivt förbättrats. Det tyder på att det inte blir en global lågkonjunktur nästa år,  utan 
att avmattningen kan handla om en tillfällig andhämtning i den högkonjunktur som 
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 pågått sedan den globala finanskrisen för mer än tio år sedan. Globalt PMI har inget 
prognos värde alls för jordbruksprodukter, men har det framförallt för olja och koppar, 
samt  bomull. Eftersom mjölkpriset också har en relation till oljepriset, kan vi sluta oss till 
att en uppgång i PMI också kommer att påverka den marknaden positivt. 

En uppgång i globalt PMI kan också ligga bakom den starkare kronan. Kronan  
brukar falla i värde vid global lågkonjunktur och stärkas vid höjkonjunktur. 

En starkare krona sänker priset på jordbruksprodukter i Sverige direkt och kan 
 betraktas som det största hotet från marknaden mot svenskt lantbruk under nästa år. 
Nedan ser vi kursutvecklingen på en euro i kronor. Vi kan redan se en antydan till 
 trendvändning nedåt i kurvan. 

Vad säger andra analytiker om nästa år?
Runtom i världen sitter analytiker som grottar ned sig framtida utbud och efterfrågan för 
olika råvaror och sätter en siffra på vad de tror att råvaran är värd. Det är en del av den 
”osynliga handen” som styr marknadsekonomin. Bloomberg sammanställer dessa pris-
prognoser. Man kan jämföra medianen av prognosen med terminsmarknadens pris. Om 
terminsmarknadens pris är lägre än analytikernas prognos kan man köpa och vice versa, 
sälja. En enkel historisk studie, visar att detta faktiskt varit lönsamt. Analytiker har alltså 
mer rätt än fel, även om de inte alltid har rätt. 

Det kan därför vara intressant att se vad de säger nu, om potentialen för respektive jord-
bruksprodukt. Nedan ser vi analytikernas medianprognos och hur mycket terminspriset 
för det året skiljer sig åt. För majs är prognosen ett pris på 407,5 cent för nästa år (2020). 
Det priset ligger +6,6 procent över terminspriset. Jag har sorterat på potential givet att 
analytikerna får rätt, för år 2020. Mest köpvärt är alltså majs och mest säljvärt är Chicago-
vete. För Chicagovete ligger analytikernas prognos 7,3 procent under terminspriset. 

» En starkare 
 krona sänker 
 priset på jord
bruksprodukter  
i Sverige direkt. «
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En längre prognos
I 2019 års OECD-FAO Agricultural Outlook noteras att efterfrågan på mat i de flesta 
 l änder i världen är mättad. Efter den välståndsökning som skett de senaste 10–20 åren, 
har andelen människor som har potential att öka matintaget minskat. OECD-FAO skriver  
i sin prognos att global matproduktion väntas öka med 15 procent de kommande tio åren, 
helt beroende på fortsatta teknikförbättringar. Åkerarealen väntas inte öka. 

Efterfrågan ökar i stort sett i samma takt, helt beroende på befolkningstillväxten. 
 Däremot väntar sig OECD-FAO att de allra flesta jordbruksprodukter faller i pris i för-
hållande till inflationen med i genomsnitt ungefär 1 procent per år. Vetepriset väntas 
 sjunka med 1 procent per år i reala termer, nötkött med nästan 2 procent och fårkött med 
nästan fyra procent. Smör väntas sjunka men bara en fraktion av en procent, medan SMP 
väntas öka i pris i reala termer. 

På plussidan finns även vegetabilisk olja. Vegetabilisk olja väntas öka i pris med nästan 
en procent mer än inflationen per år. Orsaken är att ytterligare ökat välstånd i världen, 
också ökar efterfrågan på socker och vegetabilisk olja. Det kan förefalla som en olämplig 
dietförändring, men det är den vägen det brukar gå. Ökad efterfrågan på kött (som i sig 
väntas falla i pris realt), ökar efterfrågan på foderråvaror, som majs och sojabönor. Majs 
väntas följaktligen ha en något mer gynnsam prisutveckling än vete, men alltså fort-
farande negativ i reala termer. 

Responsen på denna utveckling, som i stort sett liknar den som var på 1980-talet, tycker 
jag, kan vara antingen ökat skydd av det egna lantbruket, eller effektivisering. Allt fler 
 länder i världen vidtar åtgärder för att öka skyddet av det egna lantbruket. Framförallt 
 gäller detta EU, som vi själva tillhör. I mitten av december presenterade EU sin policy-
skrift och programförklaring ”A Green Deal”. Det framgår av den att EU kan införa extra 
tullar på import från länder med lägre krav på klimatneutralitet i sin livsmedelsproduk-
tion. Generellt sett är sådana ökade handelshinder inte en långsiktigt hållbar väg att slå in 

på för att hantera motigheten den globala livsmedelsmarknaden. Till slut måste 
 lantbruket effektiviseras. Jag tycker att en uppenbar slutsats är att som lantbruks-

företagare styra till mer kostnadseffektiv produktion. 
Politiken och den dominerande diskussionen inom lantbrukets idévärld kom-

mer å andra sidan förmodligen att handla om olika sätt att ge kom-
pensation för högre kostnader. Miljö/klimat-temat är en självklar 
kandidat, liksom djurvälfärd. Självklart är detta en olycklig 
 utveckling, därför att den inte är hållbar på längre sikt och i bästa 
fall blir ett kortsiktigt rus, med rejäl baksmälla efteråt. Det är ett 
exempel på intrassling i kortsiktiga lösningar på ett långsiktigt 

problem och som inte tar lantbruket ett enda steg närmare en lös-
ning på det långsiktiga  problemet. Det långsiktiga problemet är att 

efterfrågeboomen från 00-talet är borta, tillväxten är borta och det 
är konstant kostnadsfokus som gäller, om man ska tro OECD-FAO. 

» Jag tycker att 
en uppenbar 
 slutsats är att 
som lantbruks
företagare  
styra till mer 
kostnadseffektiv  
produktion. «

Vetepriset 
 väntas sjunka 
med 1 procent 
per år i reala 
termer ...

... medan majspriset väntas ha  
en något mer gynnsam utveckling. FOTO: TT/SHUTTERSTOCK

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en
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Socker
Som nämnt ovan har kaffepriset rusat med nästan oavbruten prisuppgång den senaste 
 tiden. Det är inte ovanligt att socker, som konkurrerar om arealen i Brasilien, brukar 
hänga på. Sockermarknaden har också visat tecken på att den håller på att vända pris-
trenden uppåt. Under hösten har korta terminskontrakt stigit mer i pris än längre.  
Det fungerar ofta som en prognos på att pristrenden håller på att vända. Nedan ser vi 
 prisutvecklingen på råsocker och vitt socker och vad som ser ut som början på en 
 uppåt trend. 

Om vi bara höftar lite skulle man kunna gissa att sockerpriset har en uppsida  
på 30 procent på ett eller ett par års sikt. Förmodligen kommer det första kvartalet i år  
att präglas av prisuppgångar. 

Mjölk
Den prisuppgång vi sett i råolja den senaste tiden beror på att ett tidigare lågt pris på  rå olja 
gjort utbudet från USA svagt under nästa år. ”Frackade” oljekällor producerar mest det 
första året, mindre andra året och nästan inget alls det tredje. OPEC+ med Saudi arabien  
i spetsen har också hållit igen produktionen under 2019 och kommit överens om nya 
 produktionsbegränsningar vid OPEC-mötet i början av december. Man skulle kunna 
 gissa att det funnits ett intresse att ha ett högt pris på råolja inför börsnoteringen av olje-
bolaget Saudi Aramco. Stigande globalt PMI har en mycket positiv effekt på oljepriset. 
PMI,  sammanhållningen inom OPEC och noteringen av Saudi Aramco är effekter som 
kan  hålla i sig in i de första tre månaderna av nästa år. Därefter kan fusket öka inom 
OPEC, nya hål borras i USA och noteringen av Saudi Aramco sjunka längre in i historien. 
Ett högt oljepris ger inkomster till länder i Nordafrika och Mellanöstern och det är sådana 
länder som importerar sina mejeriprodukter från EU. 

Mjölkpriset i EU bör därför ha stöd åtminstone fram till mars. 
Problemet är Kina, som inte verkar kunna ta sig ur sina allt värre ekonomiska problem. 

Spannmål och soja
Vi ser sett ovan att analytikerkåren, samt på längre sikt OECD-FAO är mer positiva till 
majs och sojamjöl än till vete. Det är en uppfattning jag delar. Jag är särskilt positiv till 
 sojamjöl, som också är den råvara jag tror gynnas mest om det blir något slags deal mellan 
USA och Kina. Nedsidan i priserna på jordbruksprodukter tror jag är ganska begränsad. 

Årets sista WASDE-rapport var en tråkig historia. Visserligen noterades några ton högre 
utgående lager 2020 i såväl vete som majs och soja, men det var i stort sett redan väntat  
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av marknaden. Någon lustigkurre på Irland skrev att den största förändringen jämfört 
med månaden innan var ”december” i stället för ”november” i rapportens rubrik. 

Avslutning – begränsad nedsida
Sammantaget finns dels trender som kan fortsätta uppåt, som för mjölk. Dels finns 
 stigande pristrender som håller på att etablera sig, som för socker. Nedsidan är begränsad  
i priserna på de flesta jordbruksprodukter, men uppsidan är mellan 10 och 20 procent  
om det blir ett avtal i handelskriget mellan USA och Kina. Varför skulle man vilja vara 
prissäkrad på en sådan marknad, som nästan bara har potential till prisuppgång, men  
inte pris nedgång?

Risken är att kronan fortsätter att stärkas, vilket betyder att priserna i kronor på vete, 
mjölk, etc, faller. 

Det konservativa partiets framgång i december månads parlamentsval i Storbritannien 
innebär att landet lämnar EU i slutet av januari. Marknaden reagerade med att handla upp 
pundet med mest 2,5 procent, till en nivå högre än före folkomröstningen. Det beror på  
att Labour inte vann, utan det konservativa partiet vann. Det beror också på att Brexit,  
en  naturlig konsekvens, tolkas som positivt för Storbritannien. Pundets förstärkning 
 beror inte på att osäkerheten minskar, som sades i svensk media. 

Svensk media har lika fel om fakta, orsak och verkan i det här fallet, som de hade om 
vinsten för Donald Trump i presidentvalet för tre år sedan. Den svenska marknaden 
 väntade sig börsfall om Donald Trump vann, men partiprogrammet var entydigt bra  
för ekonomisk tillväxt. Det var helt förutsägbart att en ekonomisk boom skulle följa. 

Det ligger i EU:s intresse att ha övergångsregler på plats för att säkerställa handel mellan 
EU och Storbritannien efter den sista januari. När risken fanns att Brexit skulle leda till 
att svenska banker, fonder och pensionsbolag inte skulle kunna handla med banker i Lon-
don, stiftade riksdagen blixtsnabbt ett undantag. Samma sak kommer att hända för andra 
marknader, tror jag. Ställd inför faktum är pragmatismen och inte polemiken i fokus. 

Jag har skrivit den här texten från min balkong, med utsikt över grönskande träd och 
palmer i São Paulo. Staden tycks mig vara mer full av optimism, tillväxt och framförallt 
ordning än någon gång jag varit här tidigare. Jag önskar god fortsättning och ett gott nytt 
år 2020. 

» Marknaden 
 reagerade med  
att handla upp 
pundet med mest 
2,5 procent, till 
en nivå högre  
än före folk
omröstningen. «

Det ligger i EU:s intresse att ha över-
gångsregler på plats inför Brexit.  
 FOTO: TT/SHUTTERSTOCK
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