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Överköpta marknader – dags att prissäkra

Det har varit en bra månad på börserna för 
 jordbruksprodukter. Vetepriset i Paris står 4 procent 
högre än det gjorde vid den förra marknadskrönikan 
i julas. Vitt socker har rusat med 13 procent och 
mjölkpriset på den tyska börsen står 3 procent högre. 
Med sådana uppgångar kan det vara frestande att 
prissäkra årets skörd. Det finns en del som tyder på 
att det kan vara tillfälle att göra det nu. 

Det som framförallt talar emot en fortsatt uppgång är att positioneringen bland institutio-
nella kapitalförvaltare blivit nettoköpt i vete, socker och sojabönor. Det är väldigt ovanligt 
att dessa aktörer är nettoköpta. När de har varit det tidigare har det i regel varit tecken på 
att marknaden är nära en topp, att marknaden är ”överköpt”. 

Institutionerna blev nettoköpta i sojaolja den 17 september, live cattle (köttdjur) den 
1 oktober, vitt socker den 15 oktober, vete den 26 november, råsocker den 17 december, 
 lean hogs (slaktsvin) den 24 december och sojabönor den 7 januari. Sojamjöl och majs är 
fortfarande nettosålda. Detta enligt den veckovisa statistiken från den amerikanska 
 finansinspektionen CFTC. 

Institutionerna har tjänat pengar på allt detta och successivt ökat sina positioner. I vete 
och socker har de fått extremt köpta positioner. Dessa två råvaror är extremt känsliga för 
bakslag. Vid minsta tecken på att den stigande pristrenden uppåt är i fara, kommer institu-
tionerna vara blixtsnabba att stänga positionen genom att sälja terminer. Det kan gå myck-
et fort nedåt då.

En föraning av dynamiken på nedsidan kom när det stod klart att den första delen av 
handelsavtalet mellan Kina och USA, det så kallade fas 1-avtalet som är något av ett 
 vapenstillestånd i handelskriget, var klart för underteckning. USAs president Donald 
Trump höll ett tal för att markera undertecknandet av avtalet. Jag, och säkert många an-
dra, hade väntat sig kommentarer om vad detta avtal skulle kunna innebära. I stället blev 
det ett blunderbusanförande där presidenten tackade medarbetare efter medarbetare, på 
sitt typiska sätt. Det pågick i, som jag upplevde det, en timme och tanken kom under tiden 
smygande att detta kanske var ett sätt att dölja att avtalet egentligen inte var särskilt posi-
tivt, eller ens särskilt realistiskt. 

Bland annat står det i avtalet att Kina ska köpa jordbruksprodukter från USA till ett 
värde av 50 miljarder dollar per år. Det sammantagna värdet av all majs, vete och sojabö-
nor som produceras i USA uppgår inte helt fullt till 100 miljarder dollar. Det förefaller 
omöjligt och orealistiskt att sälja hälften av det till Kina, ens om man skulle lägga till 
kyckling-, nöt- och fläskkött. Redan där verkar avtalet vara en omöjlighet. 

Marknadens aktörer gjorde samma tolkning och sålde av de terminer som de var allra 
mest exponerade i – främst Chicagovete och sojaolja. 

Torbjörn Iwarson är råvaruexpert.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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I nedanstående diagram ser vi positioneringen i förhållandet till det senaste årets pris-
rörelse och positionering. När såväl prisrörelse som positionering är extrem, är risken som 
störst att negativa signaler kan få institutionerna att ta hem sina vinster. Om positione-
ringen är stor, kan det flödet få marknadspåverkan. Det råder alltså fara för främst vete 
och socker, därför att institutionerna är mer köpta än de varit det senaste året och priset är 
på den högsta nivån den varit det senaste året. 

Diagrammet visar dagens pris i förhållande till det senaste årets prisintervall (på vertikal ax-
el) och dagens positionering i antal terminskontrakt för institutionella placerare i förhållande 
till mest köpa och mest sålda position det senaste året (på horisontell axel). Tanken är att när 
prisrörelsen varit extrem och positioneringen maximerad, är förvaltarna som mest nervösa 
för bakslag, samtidigt som de har de största positionen – en explosiv kombination. 

Baserat på den här bilden skulle jag överväga att sälja vete, socker och sojaolja, samt vara 
väldigt försiktig med live cattle. Ironiskt nog är placerarna rätt njuggt inställda till priset 
på fläskkött. Det är ju den marknad som det senaste året förlorat mest av sin produktion. 
Kina har slaktat ut mer än hälften av sina grisar, vilket betyder att mer än var fjärde gris 
på jorden inte finns längre. Kina har sålt ut betydande lager av fryst fläsk för att bristen 
 inte ska skapa mer social oro än vad protesterna i Hong Kong redan gjort. Lagret kallas 
skämtsamt för ”piggy bank”, det engelska ordet för spargris. 

Samtidigt håller den afrikanska svinpesten på att sprida sig västerut, söder om Öster-
sjön. Skulle den nå Polens och Tysklands produktion, som ökat produktionen kraftigt den 
senaste tiden, kan det bli riktigt spännande. Lean hogs är alltså en terminsmarknad jag 
tycker att man kan vara positivt positionerad i. 

Fundamentalt: Utbud och efterfrågan
Ovanstående varning är baserad på positionering, men det är naturligtvis inte allt. Om vi 
tittar lite på den fundamentala sidan, det vill säga utbud och efterfrågan, behöver vi inte gå 
längre än till den senaste månadsrapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet.

Den publicerades den 10 januari och visade marginellt högre lager av majs och sojabö-
nor men lägre lager av vete jämfört med föregående månads uppskattningar. Högre lager 
är negativt och lägre lager är positivt för priset. Det är en enkel tumregel som historiskt 
har varit lönsam att följa. 

Vad som komplicerar bilden är att lagren av vete är 10 miljoner ton högre än förra året, 
medan lagren av majs är 23 miljoner ton lägre. Lagren av sojabönor är 14 miljoner ton läg-
re än förra året. Det är alltså inte solklart att vetepriset ska gå upp och majs och sojabönor 
ner, enligt rapporten, även om månadsförändingarna har ett större nyhetsvärde. 

» När prisrörelsen 
varit extrem och 
positioneringen 
maximerad, är 
förvaltarna som 
mest nervösa för 
bakslag,  samtidigt 
som de har de 
största  positionen  
– en explosiv 
 kombination. «
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Dessutom kommer varje vinter minst en rapport om att höstvete i Ryssland eller i USA 
riskerar att utvintra, med en uppgång i priset på börserna som följd. Oftast är rädslan 
överdriven och uppgången blir tillfällig, men vi har ännu inte haft någon sådan episod. Jag 
är ganska säker på att den kommer och några dagar in i den är det förmodligen säljtillfälle. 

Socker – stigande pristrend kan fortsätta
Om vi tittar på sockermarknaden förväntar sig många ett underskott i utbuds- och efter-
frågebalansen på så mycket som 14 miljoner ton. Många väntar sig också att underskottet 
ska öka snarare än minska. Det finns alltså en chans att den stigande pristrend vi sett ska 
fortsätta, även om bakslag kan komma. 

Vitt socker handlas nu i backwardation. Det betyder att vitt socker för leverans nu i 
mars handlas till ett högre pris än vitt socker för leverans i mars nästa år. Så är det ännu 
inte för råsocker. Backwardation är ett tecken på att det råder brist, i det här fallet på vitt 
socker och att den bristen är större än för råsocker. 

Jag tror emellertid att en stor del av uppgången beror just på att institutioner bytt fot 
från att varit positionerade för nedgång, till att allt mer positionera sig för uppgång. Själv 
tycker jag att man just nu ska vara åt det försiktiga hållet med socker, därför att markna-
den ter sig väldigt överköpt just nu. Spekulativt kapital har flödat till sockermarknaden.

Samtidigt har den brasilianska valutan, real, försvagats. Ekonomisk statistik har kom-
mit in svagare och räntan i landet väntas sänkas ytterligare från 4 procent. Räntan har på 
några år fallit från en 20-procentsnivå till denna låga nivå. En lägre avkastning på att hålla 
real innebär naturligtvis att valutan, allt annat lika, blir mindre attraktiv att äga. Det är 
detta som ligger bakom fallet i växelkursen. Eftersom nästan allt socker som handlas på 
världsmarknaden kommer från Brasilien, innebär denna valutaförsvagning också en press 
på sockerpriset. Det är också så att priset som en odlare i Brasilien ser har gått upp inte ba-
ra så många procent som terminen i dollar gått upp, utan även några procent till som dol-
larn gått upp mot realen. Sockerrör ser ut att vara mycket mer attraktivt att odla nu än för 
ett år sedan. 

Rebalanseringen av råvaruindexen
Mellan onsdagen den 8 januari och onsdagen den 15 januari genomfördes rebalanseringen 
av de stora råvaruindexen, som många råvarufonder investerar i. I denna rebalansering, 
som jag beskrev i den förra krönikan, gynnades jordbruksprodukter som vete, majs och 
sojabönor. Råolja missgynnades. Jag tycker mig ha sett att rebalanseringen haft en positiv 
effekt på prisutvecklingen för framförallt vete under den här perioden. Undertecknandet 
av handelsavtalet mellan USA och Kina sammanföll också med rebalanseringsperiodens 
slut. Det som fick priset på vete att falla kan alltså snarare ha varit slutet på rebalansering-
en än misstänksamhet mot handelsavtalet. Kina importerar inte värst mycket vete, så han-
delsavtalet borde inte ha något förklaringsvärde alls för just vete. 

Mjölk – nu kan det vända
Jag har nämnt det förut och det är värt att upprepa: prisnedgången för smör verkar vara 
nära sitt slut. Jag är inte helt säker på om prisnedgången har lite kvar eller om det vänder 
nu. Prisuppgången för skummjölkspulver kanske fortsätter, men trenden har försvagats. 
Den senaste månaden har skummjölkspulver gått upp i pris med 3 procent. Smör har för 
ovanlighetens skull gått upp med 2 procent i pris. Det senaste året har smör fallit i pris 
med 22 procent, medan SMP gått upp med 32 procent. Fettets andel av mjölkens värde är 
nu tillbaka nere på normala nivåer. 

» Själv tycker jag 
att man just nu 
ska vara åt det 
försiktiga hållet 
med socker. «
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Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Starka och svaga trendsignaler
SMP och rapsfrö har de starkaste trendsignalerna på köpsidan. För båda har trendsignalen 
försvagats marginellt den senaste månaden. Nordiskt elpris och smör har de svagaste 
trendsignalerna, men dessa har blivit mer negativa den senaste månaden. 

Trender tenderar att pågå längre tid än man tror. Vid extrema lägen kan naturligtvis 
trendvändningar inträffa. Det finns många, bland annat hedgefonder, som följer trender. 

Det betyder att det kan finnas stora positioner som inte är baserade på fundamenta, som 
kan få marknadspåverkan. I exempelvis rapsfrö, smör och SMP är sådana hedgefonder in-
te närvarande, men de är det i valutor och i de större terminskontrakten, som majs, vete 
och sojabönor. 

Vad ska man hålla koll på?
Den 5 februari publicerar Statistics Canada lagerstatistik där främst vete och  canola (raps) 
är intressant. Brasilianska Conab och amerikanska USDA publicerar varsin månads-
rapport den 11 februari. 

http://www.atl.nu
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