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Coronakrisen har kommit  
till marknaderna för jordbruksprodukter

Coronakrisen har kommit till marknaderna för  
jordbruksprodukter. Vanligtvis är inte priset på  
jordbruksprodukter särskilt konjunkturberoende  
på kort sikt. Det är bara vid djupare kriser som  
efterfrågan sjunker, och därmed också priset på 
matråvaror. 

Den här krisen har dock utvecklats till vad som nu börjar se ut som början på den djupaste 
lågkonjunkturen på decennier. 

Eftersom coronakrisen, om vi kan börja benämna den det, verkar genom lägre efter
frågan på saker och tjänster, har det varit rätt penningpolitik att sänka räntan och öka  
den synliga penningmängden genom utökade obligationsköp. Folk med mer pengar på 
fickan tenderar att konsumera, det vill säga efterfråga mer. Eftersom det i Sverige finns  
ett antal kreditfonder där spararna nu gör (stora) uttag, så att dessa fonder slutar att kunna 
finansiera företag, är det också rätt att lätta på regleringarna av bankerna så att de kan ta 
över denna företagsfinansiering. 

Ingen av dessa åtgärder är en bot mot krisen, utan bara en lindring. Viruset måste  
utrotas för att handel och konsumtion och även produktion ska kunna återställas. Detta 
även bortsett den mänskliga, humanitära sidan.  

Norge har just börjat publicera veckovis arbetslöshetsstatistik. Den steg i tisdagens  
rapport till 5,3 procent, som är högt för Norge. Det är en ökning från 2,2 procent. I Norge 
har man aldrig sett en så snabb förändring av arbetslösheten. 

Den senaste månaden
Den senaste månaden har prisfallet varit störst på bensin (för den amerikanska  
marknaden) med en nedgång på 58 procent i skrivande stund. Under måndagen (16 mars) 
var literpriset till och med lägre än priset på råolja. Det är en signal om att konsument
efterfrågan har tvärnitat. Priset på nordsjöolja har fallit med 50 procent. Industrimetaller 
har egentligen inte rört sig så mycket. Kopparpriset har till exempel bara backat med  
14 procent, nickel med 8. Det tyder på att investeringsefterfrågan ännu inte påverkats  
så mycket. Om krisen förvärras härifrån, kan prisfall på metaller stå på tur. 

Ganska länge såg det ut som om spannmålsmarknaden och andra marknader för  
jordbruksprodukter skulle klara sig ganska bra. Den senaste månaden har emellertid den 
globala krisen blivit så djup att efterfrågan även på mat väntas minska. 

Priset på vete har backat med 8 procent den senaste månaden både i Paris och i Chicago 
och det är i princip hela prisfallet i år. Rapsfrö hade en miserabel dag i måndags och har på 
bara den senaste veckan rasat med 9 procent av totalt minus 17 procent sedan årsskiftet. 
Det beror delvis på att det från Tyskland kom en rapport från DRV att den tyska produk
tionen av rapsfrö ökar med cirka 30 procent från förra årets ganska låga produktion. 

Priset på ”dyrare” livsmedel har fallit med cirka 30 procent sedan årsskiftet. Dyra livs
medel är naturligtvis sådant som först nekas inträde i kundvagnen när det blir ont om 
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matpengar. Det är också sådant som konsumeras på restaurang – det är få personer som 
beställer havregrynsgröt på restaurang. Restauranger är i dag rätt tomma på folk, i de fall 
de ens är öppna. 

Hälften av prisfallet på gris och nötkött samt skummjölkspulver har skett den senaste 
månaden. Kaffe har fallit med drygt 20 procent. 

Trendsignalen
Trendföljare har ofta fel, därför att det vanliga är att en störning rättar till sig på kort sikt. 
Allt återgår till status quo. Då och då sker emellertid en fundamental förändring, 
som inte tar allt tillbaka till status quo. Det är detta trendföljare satsar på.  
I aktie marknaden hade de sålt sig maximalt korta efter en veckas kurs
nedgång. Det var till stor del dessa trend följare som sålde den första 
veckan, sedan var de färdiga. För att marknaden skulle fortsätta att gå 
ned måste någon annan ta vid och ta över säljandet. Jag vet inte vilka 
det var, men någon har fortsatt att sälja aktier. 

På samma sätt är det med jordbruksprodukter. Som vi ser i nedan
stående samman ställning har trendsignalen i flera jordbruksprodukter 
gått från negativ till riktigt negativ. Värst är det för live cattle, alltså nöt
kött. Detta är i USA, men trenden bör börja märkas i slakterierna i Sverige 
också, därför att orsaken är densamma.

 

Råsocker och i synnerhet rapsfrö har vänt från köp till sälj. Trenden håller också på att 
vända för SMP, skummjölkspulver. 

Sojamjöl är en råvara jag kanske nämnt tidigare, där priset är pressat på grund av både 

Bredd: 1-5 spalter

Trendsignal – förändring från föregående månad
(från mest negativ –1 till mest positiv +1)

Augusti 
2013

Oktober
2015

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: SVENSKA COMMODITIES

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Förändring
Trendsignal

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
Förändring

Trendsignal

SMPUSDSEKEURSEKUreaChicagoveteKakaoVitt sockerArabica kaffeMatifveteRapsfröMajsSojamjölRobusta kaffeSmörRåsockerSojabönorSojaoljaLean hogsBomullNordiskt elprisLive cattle

Liv
e c

att
le

Nor
dis

kt 
elp

ris

Bom
ull

Chic
ag

ov
ete SM

P

USD
SE

K

EU
RSE

K
Ure

a
Kak

ao

Vitt
 so

ck
er

Ara
bic

a k
aff

e

Mati
fve

te

Rap
sfr

ö
Majs

So
jam

jöl

Rob
us

ta 
ka

ffe
Sm

ör

Rås
oc

ke
r

So
jab

ön
or

So
jao

lja

Le
an

 ho
gs

» Flera jordbruks
produkter har 
gått från negativ 
till riktigt  
negativ.«
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den afrikanska svinpesten i Kina och handelskriget, men det är en råvara som mycket väl 
skulle kunna ”explodera” på uppsidan. Vi ser också att det är en av få råvaror där trend
signalen blivit lite starkare den senaste månaden. Trendföljarna är fortfarande nettosålda, 
men inte lika mycket som för en månad sedan. Jag tycker att man ska vara vaksam på  
prisutvecklingen för sojamjöl. 

En annan sådan är Chicagovete. Där är trendföljarna nettoköpta och trendsignalen har 
stärkts något. Just för vete brukar emellertid en köpt position hos trendföljarna samman
falla med att det är bäst att vara såld vete. Jag tror mer på majs, faktiskt, som under flera år 
visat lägre globala lager. 

Socker
Socker har fallit i pris, men som jag flaggade för i den förra krönikan, var detta super
billiga livsmedel en smula ”överköpt” då. Så är det inte längre. Kopplingen till etanol och 
prisfallet på råolja finns också där. I de flesta länder är etanol en lagstadgad 
procentsats av all såld bensin. Om efterfrågan på bensin minskar,  
minskar också volymen av etanol som efterfrågas. Det är främst i  
Brasilien som det finns bilar som kan tankas med det billigaste av 
bensin och etanol. I USA och i Europa är efterfrågan på etanol  
beroende av efterfrågan på bensin. Med nästan hela EUs och snart 
även USAs pendlare arbetande från sina bostäder, försvinner mycket 
av efterfrågan på bensin. 

Det låga priset kommer förr eller senare att stimulera efterfrågan på 
bensin och då ta etanol och socker med sig. Socker är alltså raka mot
satsen till eldrivna bilar. Saudiarabiens och Rysslands gruff om förlängning av 
avtalet om produktionsbegränsning verkar just nu gynnsamt på etanol (socker) och miss
gynnsamt på förnybara elbilar. Avtalet går ut den sista mars, så Ryssland och Saudiarabien 
har fortfarande tid på sig att komma överens. I så fall går oljepriset rakt upp härifrån. 

När kommer vändningen?
I de 20 värsta prisfallen på råolja sedan marknaden öppnades år 1983, har ett dåligt  
kvartal i 75 procent (15 fall av 20) följts av prisuppgång. Följande kvartal har denna åter
hämtning varit liten, men två kvartal efter ett stort nedgångskvartal har priset i regel varit 
betydligt högre. Ju större nedgång, desto större återhämtning. Det är ett hopp. Det innebär 
att ett lågt pris nu, förmodligen, innebär ett högre pris vid slutet av det tredje kvartalet, 
när de flesta jordbruksprodukter ska säljas. Jag tänker mig att oljepriset tar med sig alla 
råvarupriser upp. 

Denna enkla historiska jämförelse säger att det förmodligen är köptillfälle på drivmedel 
och olja nu. Samtidigt fanns det fem av 20 episoder när priset på olja var ännu lägre två 
kvartal framåt i tiden. Det är inte riskfritt att fyndköpa olja. 

Mjölk
Terminerna på smör har tappat sex procent den senaste månaden. 
Skummjölkspulver har tappat 26. De som följt min krönika minns 
kanske att detta är i linje med vad jag skrivit om. Vi har under en lång 
period haft ett prisfall på fettet och det har nu blivit ganska  
billigt. Det gör att det priset har svårt att fortsätta ta ledningen till 
ännu lägre priser. Det är SMP som måste stå för det. Nedan ser vi en 
bild på pris på EEX och fettets andel av mjölkens värde. 

» Ju större  
nedgång, desto 
större åter
hämtning. Det  
är ett hopp. «
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 Avräkningspriset i Sverige har inte hunnit reagera så mycket som priset gjort på börsen, 
som vi ser i diagrammet nedan. 

 Vi ser också att svenska mejerier inte varit särdeles aggressiva i sin betalningsvilja till 
svenska mjölkbönder. Priset ligger ganska långt under börsnoteringarna. Det betyder  
också att det finns en buffert, så att sänkningar av avräkningspriset inte behöver bli så  
stora i Sverige, om det blir lägre priser internationellt. 

Skulle coronakrisen utveckla sig till en regelrätt global lågkonjunktur, som det ser ut  
att bli, ligger botten på mjölkpriserna mellan 2,50 kronor och 3 kronor per kg och det är 
ganska mycket under dagens nivå på 3,70 kronor. I ett historiskt pespektiv är priset på 
mjölk ”högt” nu. Det är också nu, innan en eventuell mjölkkris uppstår igen, som åtgärder 
att stärka konkurrenskraften borde göras. Vad som är rätt åtgärder råder ingen tvekan 
om. Sveriges Mjölkbönder har ganska nyligen återigen publicerat en rad åtgärdsförslag 
och det finns en livsmedelsstrategi liggande någonstans. 
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Fettandel mjölk
Priset på fettandelen i mjölken har fallit ned till ungefär den lägsta nivån de senaste tio åren
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» Det finns en 
buffert, så att 
sänkningar av 
avräkningspriset 
inte behöver bli 
så stora i  
Sverige. «


