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Coronapandemin påverkar marknaden allt mer 
– men lågkonjunkturen var redan på väg

Coronakrisen biter allt djupare i marknaderna för 
jordbruksprodukter. Dyrare livsmedel har fallit i pris, 
medan vete har gått upp. 

Vissa delar av den här krisen har karaktären av naturkatastrof. Förstörelsen från en natur
katastrof, som en orkan eller en jordbävning, är snabb. När det är över är det över och 
återuppbyggnaden kan börja ganska snart. Lågkonjunkturen, om man så vill, kommer 
snabbt och återuppbyggnaden är snabb. 

Om vi bara ser till coronaepidemin kan vi förvisso lätt dra slutsatsen att den här låg
konjunkturen blir mycket djupare än de senaste lågkonjunkturerna, mycket djupare än till 
 exempel den globala finanskrisen för tolv år sedan. Vi får förmodligen gå tillbaka till 
1930talet för att hitta en kris som visar sig djupare. Men vi kan också se att när den är 
 botad, och det bör den allra senast vara nästa vår när ett vaccin beräknas finnas allmänt 
tillgängligt, börjar återuppbyggnaden. Restaurangerna fylls av kockar, servitriser och gäs
ter igen. 

Men vad som bekymrar mig är att den här krisen egentligen inte började med 
coronakrisen någon gång i januari. Den började tidigare – och har även andra orsaker. 

Om vi tittar på kurvan över arbetslösheten i Sverige här intill, 
ser vi att den bottnade på 5,7 procent i februari 2018, alltså två 
år innan coronakrisen började skapa arbetslöshet på allvar. 
Kurvan är bara uppdaterad till februari i år och arbetslösheten 
är förmodligen väldigt mycket högre just nu. Det skulle inte för
våna mig om vi når en arbetslöshet över 10 procent ganska 
snart. 

Arbetslösheten i USA bottnade vid årsskriftet. För USA kan 
det handla om coronakrisen som enda förklaring, medan Sveri
ge alltså har ett annat, förmodligen djupare problem, eller i vart 
fall ett tidigare synligt problem. 

Något oroväckande är att arbetslösheten inte bottnade vid 5,5 
procent som vid ITkrisen och den globala finanskrisen, utan på 
en högre nivå. 

Vad som också talar för att det inte enbart är coronautbrottet som ligger bakom lågkon
junkturen, är att räntekurvan signalerade lågkonjuntur inom ett år redan i augusti förra 
året. Nedan (på nästa sida) ser vi Federal Reserve Bank of New Yorks probitskattning av 
sannolikheten, baserat på skillnaden mellan räntan på en tremånaders statsskuldväxel och 
räntan på en tioårs statsobligation. Anledningen till att sannolikheten aldrig når 100 pro
cent är att det är lite olika tid från räntekurvans signal till dess att lågkonjuktur inträder, 
och här är fönstret låst till exakt ett år framåt. En sannolikhet över 30 procent har dock 
aldrig haft fel. Diagrammet sträcker sig tillbaka till 1990talskrisen, men det har varit så 
åtminstone sedan 1940talet. 

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

Fakta:
Arbetslösheten i Sverige bottnade 
på 5,7 procent i februari 2018, allt-
så två år innan coronakrisen började 
skapa arbetslöshet på allvar.
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KÄLLA: BLOOMBERG, FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK

Något var alltså snett med konjunkturen redan i augusti förra året: en mogenhet för låg
konjuntur. Det är aldrig ”annorlunda den här gången”. Det är alltid samma sak, eller varia
tioner på samma sak. 

Jag tror därför inte att man ska förvänta sig att hela den här lågkonjunkturen hänger på 
en lyckosam bekämpning av coronapandemin. Företag kommer att slås ut med ett visst 
 inslag av strukturomvandling. Under ytan döljer sig en vanlig lågkonjunktur, med allt vad 
det innebär. Det som skiljer den här gången är att bankerna har starkare balansräkningar 
än någonsin. Det är osannolikt att det här blir en fastighetskris, som blir en bankkris, som 
blir en statsfinansiell kris. Däremot kanske det blir en företagskris som skapar arbetslös
het, som via välfärdssystemet blir en statsfinansiell kris. Många av dessa företag, underle
verantörer till större industriföretag, finns på landsbygden. 

Notera att diagrammet över sannolikhet för lågkonjunktur om ett år ovan är ritat ett år 
framåt i tiden. Enligt prognosmodellen kommer lågkonjunturen att ebba ut från novem
ber i år och över årsskiftet. Det är då vändningen uppåt i konjunkturen börjar, om histori
en beter sig som vid tidigare bottnar. Enligt New York FEDs prognosmodell är det också 
då som konjunkturen är på botten, om konjunkturen beter sig som vid tidigare bottnar. 
Förstörelseprocessen i ekonomin kommer alltså att pågå i nästan ett år till! 

Läget på marknaderna 
I min förra råvarukrönika skrev jag för en månad sedan om utsikterna för svagare mjölk
pris och starkare oljepris till det tredje kvartalet och försiktighet med prisuppgången på 
vete. Vi ska nu se vad som hänt på dessa marknader. 

Vete: Vetepriset har gått upp med tio procent både i Paris och i New York. Vete är ett livs
medel som efterfrågas mer, ju mindre pengar folk har. Vanligtvis ökar efterfrågan på allt, 
när inkomster ökar och vice versa, men vissa varor är det annorlunda med. De kallas ofta 
Giffenvaror, efter Robert Giffen som beskrev paradoxen med varor som ökar i efterfrå
gan i takt med sjunkande inkomster och vars rön publicerades i Alfred Marshalls bok om 
ekonomi år 1890.

Vete är ibland en sådan Giffenvara, jämte potatis. Choklad är en annan, liksom traditio
nellt ”tivoli”, men det får väl sägas vara ersatt av streamingtjänster i vår moderna tid. 
 Ytterligare en så kallad Giffenvara är öl (kontra vin eller rentav champagne!). Man kan 
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argumentera att ett land ur ett nationalekonomiskt perspektiv har stor riskhanteringsnyt
ta av att ha mycket spannmålsproduktion inom landet: en produktion som har sin bästa 
tid i svåra tider är riskminskande för ett land, ur ett statsfinansiellt perspektiv. Det är ett 
argument för att spannmålsproduktion alltid borde gynnas i Sverige. Men vad har hänt 
den senaste månaden?

I diagrammet nedan ser vi priset på Chicagobörsen omräknat till euro per ton, så att vi 
kan jämföra med priset på Parisbörsen. Det är decemberkontraktens pris, det vill säga 
benchmark för den nya skörden på norra halvklotet.

KÄLLA: BLOOMBERG, SVENSKA COMMODITIES AB

Vi kan notera två saker i diagrammet. För det första är priserna i någon mening ”höga”. 
190 euro per ton är ett högt pris om vi jämför med historien. Det andra vi ser är att det in
te är så stor skillnad mellan Chicago och Parisbörsen. Skillnaden är bara 5 procent. Det 
är som vanligt Parisbörsens pris som är högre, men skillnaden är liten. Vanligtvis är 
 Chicagonoteringen betydligt lägre, inte så sällan upp till 10 procent lägre. Det är alltså 
Chicagonoteringen som är hög. Till viss del har en stark dollar och en inte fullt så stark 
euro hjälpt till, men det är inte hela förklaringen. 

Vad kan vi säga om framtiden? Jag menade i min förra krönika att jag hellre skulle vara 
säljare av vete än köpare. En anledning till det är att spekulantkollektivet är nettoköpta 
och de brukar ofta ha fel om vete. 

Man kan, som den amerikanska finansinspektionen CFTC, dela in marknaden i de som 
har där att göra, ”commercials”, och de som inte har det, ”noncommercials”. Non 
commercials är för vete alla terminshandlare som inte är veteodlare, vetehandlare eller 
kvarnar och liknande, det vill säga rena spekulanter. Vi får förmoda att de som har på 
marknaden att göra vet mer än spekulanterna, så det vore inte förvånande om de får mer 
rätt. De som har på marknaden för vete att göra, commercials, är just nu nettosålda termi
ner, medan spekulanterna, ”noncommercials”, är nettoköpta. 

I diagrammet nedan (nästa sida) ser vi hur noncommercials varit positionerade de tio 
senaste åren jämfört med vetepriset i cent per bushel. Notera att varje gång noncommer
cials kommit över noll i antal nettoköpta kontrakt, har det sammanfallit med en topp för 
vetepriset. Det är detta som gör att jag är skeptisk till vetepriset. För spannmålsbönder, 
som kanske bara fattar ett beslut om prissäkring per år, och kanske inte kan handla varje 
dag, tror jag det är bättre att leta säljtillfällen än att försöka tamja en eventuell ytterligare 
prisuppgång. 
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» Mjölk är 
 definitivt en 
 konjunkturkänslig 
råvara. «

KÄLLA: BLOOMBERG

Mjölk: Mjölk är definitivt en konjunkturkänslig råvara. Den senaste månaden har termi
nerna på smör fallit med 20 procent på den tyska börsen, medan priset på SMP fallit med 
17 procent. I USA har terminspriset på flytande mjölk (Class III) fallit med över 30 pro
cent. 

I diagrammet nedan ser vi prisutvecklingen på smör och SMP på den tyska börsen. Pri
serna är i euro per ton. 

KÄLLA: BLOOMBERG

Den senaste noteringen är 2 775 euro per ton för smör och 1 919 euro för SMP. Vill man 
räkna sig bakåt till mjölkråvara kan man ta 0,05 x 2 775 + 0,09 x 1 919 och multiplicera det 
med växelkursen för euro mot kronor, 10,92 kronor, så får man priset på mjölkråvara som 
3 191 kronor per ton. 

Det är mjölkråvarans pris när det kommer ur mejeriet som produkt. Man får dra bort 
mejeriets processkostnad för att komma ned till det avräkningspris mejeriet kan ha råd att 
betala bonden. Historiskt har denna kostnad i genomsnitt varit cirka 40 öre, alltså får vi 
2,27 kronor per kilo. Enligt EUkommissionen var avräkningspriset i Sverige i genom
snitt 33,98 euro i mars i år, eller 3,72 kronor per kilo om vi räknar om det. 

Mejerierna i Sverige har en eftersläpning på terminsmarknaden på cirka tre månader. 
De kommande tre månaderna finns alltså utsikter för en nedgång i avräkningspriset i Sve

Bredd: 1-5 spalter

Positionering på vetemarknaden

Augusti 
2013

Oktober
2015

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: XXXX GRAFIK: XXX LRF MEDIA

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

11–150 000

–90 000

–30 000

30 000

Antal kontrakt 90 000

2020-04-132020-04-102020-04-03

2020-03-27

2020-03-202020-03-132020-03-062020-02-282020-02-212020-02-142020-02-072020-01-312020-01-242020-01-172020-01-102020-01-032019-12-272019-12-202019-12-132019-12-062019-11-292019-11-222019-11-152019-11-082019-11-012019-10-252019-10-182019-10-112019-10-042019-09-272019-09-202019-09-132019-09-062019-08-302019-08-232019-08-162019-08-092019-08-022019-07-262019-07-192019-07-122019-07-052019-06-282019-06-212019-06-142019-06-072019-05-312019-05-242019-05-172019-05-102019-05-032019-04-262019-04-192019-04-122019-04-052019-03-292019-03-222019-03-152019-03-082019-03-012019-02-222019-02-152019-02-082019-02-012019-01-252019-01-182019-01-112019-01-042018-12-282018-12-212018-12-142018-12-072018-11-302018-11-232018-11-162018-11-092018-11-022018-10-262018-10-192018-10-122018-10-052018-09-282018-09-212018-09-142018-09-072018-08-312018-08-242018-08-172018-08-102018-08-032018-07-272018-07-202018-07-132018-07-062018-06-292018-06-222018-06-152018-06-082018-06-012018-05-252018-05-182018-05-112018-05-042018-04-272018-04-202018-04-132018-04-062018-03-302018-03-232018-03-162018-03-092018-03-022018-02-232018-02-162018-02-092018-02-022018-01-262018-01-192018-01-122018-01-052017-12-292017-12-222017-12-152017-12-082017-12-012017-11-242017-11-172017-11-102017-11-032017-10-272017-10-202017-10-132017-10-062017-09-292017-09-222017-09-152017-09-082017-09-012017-08-252017-08-182017-08-112017-08-042017-07-282017-07-212017-07-142017-07-072017-06-302017-06-232017-06-162017-06-092017-06-022017-05-262017-05-192017-05-122017-05-052017-04-282017-04-212017-04-142017-04-072017-03-312017-03-242017-03-172017-03-102017-03-032017-02-242017-02-172017-02-102017-02-032017-01-272017-01-202017-01-132017-01-062016-12-302016-12-232016-12-162016-12-092016-12-022016-11-252016-11-182016-11-112016-11-042016-10-282016-10-212016-10-142016-10-072016-09-302016-09-232016-09-162016-09-092016-09-022016-08-262016-08-192016-08-122016-08-052016-07-292016-07-222016-07-152016-07-082016-07-012016-06-242016-06-172016-06-102016-06-032016-05-272016-05-202016-05-132016-05-062016-04-292016-04-222016-04-152016-04-082016-04-012016-03-252016-03-182016-03-112016-03-042016-02-262016-02-192016-02-122016-02-052016-01-292016-01-222016-01-152016-01-082016-01-012015-12-252015-12-182015-12-112015-12-042015-11-272015-11-202015-11-132015-11-062015-10-302015-10-232015-10-162015-10-092015-10-022015-09-252015-09-182015-09-112015-09-042015-08-282015-08-212015-08-142015-08-072015-07-312015-07-242015-07-172015-07-102015-07-032015-06-262015-06-192015-06-122015-06-052015-05-292015-05-222015-05-152015-05-082015-05-012015-04-242015-04-172015-04-102015-04-032015-03-272015-03-202015-03-132015-03-062015-02-272015-02-202015-02-132015-02-062015-01-302015-01-232015-01-162015-01-092015-01-022014-12-262014-12-192014-12-122014-12-052014-11-282014-11-212014-11-142014-11-072014-10-312014-10-242014-10-172014-10-102014-10-032014-09-262014-09-192014-09-122014-09-052014-08-292014-08-222014-08-152014-08-082014-08-012014-07-252014-07-182014-07-112014-07-042014-06-272014-06-202014-06-132014-06-062014-05-302014-05-232014-05-162014-05-092014-05-022014-04-252014-04-182014-04-112014-04-042014-03-282014-03-212014-03-142014-03-072014-02-282014-02-212014-02-142014-02-072014-01-312014-01-242014-01-172014-01-102014-01-032013-12-272013-12-202013-12-132013-12-062013-11-292013-11-222013-11-152013-11-082013-11-012013-10-252013-10-182013-10-112013-10-042013-09-272013-09-202013-09-132013-09-062013-08-302013-08-232013-08-162013-08-092013-08-022013-07-262013-07-192013-07-122013-07-052013-06-282013-06-212013-06-142013-06-072013-05-312013-05-242013-05-172013-05-102013-05-032013-04-262013-04-192013-04-122013-04-052013-03-292013-03-222013-03-152013-03-082013-03-012013-02-222013-02-152013-02-082013-02-012013-01-252013-01-182013-01-112013-01-042012-12-282012-12-212012-12-142012-12-072012-11-302012-11-232012-11-162012-11-092012-11-022012-10-262012-10-192012-10-122012-10-052012-09-282012-09-212012-09-142012-09-072012-08-312012-08-242012-08-172012-08-102012-08-032012-07-272012-07-202012-07-132012-07-062012-06-292012-06-222012-06-152012-06-082012-06-012012-05-252012-05-182012-05-112012-05-042012-04-272012-04-202012-04-132012-04-062012-03-302012-03-232012-03-162012-03-092012-03-022012-02-242012-02-172012-02-102012-02-032012-01-272012-01-202012-01-132012-01-062011-12-302011-12-232011-12-162011-12-092011-12-022011-11-252011-11-182011-11-112011-11-042011-10-282011-10-212011-10-142011-10-072011-09-302011-09-232011-09-162011-09-092011-09-022011-08-262011-08-192011-08-122011-08-052011-07-292011-07-222011-07-152011-07-082011-07-012011-06-242011-06-172011-06-102011-06-032011-05-272011-05-202011-05-132011-05-062011-04-292011-04-222011-04-152011-04-082011-04-012011-03-252011-03-182011-03-112011-03-042011-02-252011-02-182011-02-112011-02-042011-01-282011-01-212011-01-142011-01-072010-12-312010-12-242010-12-172010-12-102010-12-032010-11-262010-11-192010-11-122010-11-052010-10-292010-10-222010-10-152010-10-082010-10-012010-09-242010-09-172010-09-102010-09-032010-08-272010-08-202010-08-132010-08-062010-07-302010-07-232010-07-162010-07-092010-07-022010-06-252010-06-182010-06-112010-06-042010-05-282010-05-212010-05-142010-05-072010-04-30

2010-04-23

200

400

600

800

1000

200

400

600

800

1 000 cent/bushel

2020-04-132020-04-102020-04-032020-03-272020-03-202020-03-132020-03-062020-02-282020-02-212020-02-142020-02-072020-01-312020-01-242020-01-172020-01-102020-01-032019-12-272019-12-202019-12-132019-12-062019-11-292019-11-222019-11-152019-11-082019-11-012019-10-252019-10-182019-10-112019-10-042019-09-272019-09-202019-09-132019-09-062019-08-302019-08-232019-08-162019-08-092019-08-022019-07-262019-07-192019-07-122019-07-052019-06-282019-06-212019-06-142019-06-072019-05-312019-05-242019-05-172019-05-102019-05-032019-04-262019-04-192019-04-122019-04-052019-03-292019-03-222019-03-152019-03-082019-03-012019-02-222019-02-152019-02-082019-02-012019-01-252019-01-182019-01-112019-01-042018-12-282018-12-212018-12-142018-12-072018-11-302018-11-232018-11-162018-11-092018-11-022018-10-262018-10-192018-10-122018-10-052018-09-282018-09-212018-09-142018-09-072018-08-312018-08-242018-08-172018-08-102018-08-032018-07-272018-07-202018-07-132018-07-062018-06-292018-06-222018-06-152018-06-082018-06-012018-05-252018-05-182018-05-112018-05-042018-04-272018-04-202018-04-132018-04-062018-03-302018-03-232018-03-162018-03-092018-03-022018-02-232018-02-162018-02-092018-02-022018-01-262018-01-192018-01-122018-01-052017-12-292017-12-222017-12-152017-12-082017-12-012017-11-242017-11-172017-11-102017-11-032017-10-272017-10-202017-10-132017-10-062017-09-292017-09-222017-09-152017-09-082017-09-012017-08-252017-08-182017-08-112017-08-042017-07-282017-07-212017-07-142017-07-072017-06-302017-06-232017-06-162017-06-092017-06-022017-05-262017-05-192017-05-122017-05-052017-04-282017-04-212017-04-142017-04-072017-03-312017-03-242017-03-172017-03-102017-03-032017-02-242017-02-172017-02-102017-02-032017-01-272017-01-202017-01-132017-01-062016-12-302016-12-232016-12-162016-12-092016-12-022016-11-252016-11-182016-11-112016-11-042016-10-282016-10-212016-10-142016-10-072016-09-302016-09-232016-09-162016-09-092016-09-022016-08-262016-08-192016-08-122016-08-052016-07-292016-07-222016-07-152016-07-082016-07-012016-06-242016-06-172016-06-102016-06-032016-05-272016-05-202016-05-132016-05-062016-04-292016-04-222016-04-152016-04-082016-04-012016-03-252016-03-182016-03-112016-03-042016-02-262016-02-192016-02-122016-02-052016-01-292016-01-222016-01-152016-01-082016-01-012015-12-252015-12-182015-12-112015-12-042015-11-272015-11-202015-11-132015-11-062015-10-302015-10-232015-10-162015-10-092015-10-022015-09-252015-09-182015-09-112015-09-042015-08-282015-08-212015-08-142015-08-072015-07-312015-07-242015-07-172015-07-102015-07-032015-06-262015-06-192015-06-122015-06-052015-05-292015-05-222015-05-152015-05-082015-05-012015-04-242015-04-172015-04-102015-04-032015-03-272015-03-202015-03-132015-03-062015-02-272015-02-202015-02-132015-02-062015-01-302015-01-232015-01-162015-01-092015-01-022014-12-262014-12-192014-12-122014-12-052014-11-282014-11-212014-11-142014-11-072014-10-312014-10-242014-10-172014-10-102014-10-032014-09-262014-09-192014-09-122014-09-052014-08-292014-08-222014-08-152014-08-082014-08-012014-07-252014-07-182014-07-112014-07-042014-06-272014-06-202014-06-132014-06-062014-05-302014-05-232014-05-162014-05-092014-05-022014-04-252014-04-182014-04-112014-04-042014-03-282014-03-212014-03-142014-03-072014-02-282014-02-212014-02-142014-02-072014-01-312014-01-242014-01-172014-01-102014-01-032013-12-272013-12-202013-12-132013-12-062013-11-292013-11-222013-11-152013-11-082013-11-012013-10-252013-10-182013-10-112013-10-042013-09-272013-09-202013-09-132013-09-062013-08-302013-08-232013-08-162013-08-092013-08-022013-07-262013-07-192013-07-122013-07-052013-06-282013-06-212013-06-142013-06-072013-05-312013-05-242013-05-172013-05-102013-05-032013-04-262013-04-192013-04-122013-04-052013-03-292013-03-222013-03-152013-03-082013-03-012013-02-222013-02-152013-02-082013-02-012013-01-252013-01-182013-01-112013-01-042012-12-282012-12-212012-12-142012-12-072012-11-302012-11-232012-11-162012-11-092012-11-022012-10-262012-10-192012-10-122012-10-052012-09-282012-09-212012-09-142012-09-072012-08-312012-08-242012-08-172012-08-102012-08-032012-07-272012-07-202012-07-132012-07-062012-06-292012-06-222012-06-152012-06-082012-06-012012-05-252012-05-182012-05-112012-05-042012-04-272012-04-202012-04-132012-04-062012-03-302012-03-232012-03-162012-03-092012-03-022012-02-242012-02-172012-02-102012-02-032012-01-272012-01-202012-01-132012-01-062011-12-302011-12-232011-12-162011-12-092011-12-022011-11-252011-11-182011-11-112011-11-042011-10-282011-10-212011-10-142011-10-072011-09-302011-09-232011-09-162011-09-092011-09-022011-08-262011-08-192011-08-122011-08-052011-07-292011-07-222011-07-152011-07-082011-07-012011-06-242011-06-172011-06-102011-06-032011-05-272011-05-202011-05-132011-05-062011-04-292011-04-222011-04-152011-04-082011-04-012011-03-252011-03-182011-03-112011-03-042011-02-252011-02-182011-02-112011-02-042011-01-282011-01-212011-01-142011-01-072010-12-312010-12-242010-12-172010-12-102010-12-032010-11-262010-11-192010-11-122010-11-052010-10-292010-10-222010-10-152010-10-082010-10-012010-09-242010-09-172010-09-102010-09-032010-08-272010-08-202010-08-132010-08-062010-07-302010-07-232010-07-162010-07-092010-07-022010-06-252010-06-182010-06-112010-06-042010-05-282010-05-212010-05-142010-05-072010-04-302010-04-232010-04-16

Non-commercial netto position, antal kontrakt

Chicagovete, spotkontrakt, cent/bushel

Bredd: 1-5 spalter

Smör- och mjölkpriser, Tyskland

Augusti 
2013

Oktober
2015

Summa

år/mån

år/mån

år/mån

KÄLLA: XXXX GRAFIK: XXX LRF MEDIA

 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

111 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000 euro/ton

2020-04-092019-03-222018-03-232017-03-232016-03-232015-03-23

Smör, spotkontrakt
Skummjölkspulver, spotkontrakt

Lorem ipsum



Torbjörn Iwarsons marknadskrönika
Publicerad 20200418

rige på cirka 25 procent. Mejerierna i Sverige brukar emellertid också buffra prissväng
ningar, så det blir förmodligen inte en så stor sänkning.

Om mitt resonemang ovan om konjunkturen är rätt, så tror jag inte man ska räkna med 
att priset bottnar förrän framåt nyår, enligt vad man kan gissa nu. I så fall börjar det stiga 
om tidigast ett år hos mejerierna. 

Köttpriserna i USA har rasat. Sedan årsskiftet är fläskpriset halverat på börsen. Det 
mesta av prisfallet har skett den senaste månaden, minus 37 procent senaste månaden. 
Nötköttspriset har fallit med drygt 30 procent sedan årsskiftet, varav nio procent den se
naste månaden. I EU använder man inte terminer för riskhantering och det finns inga att 
titta på. Vi får bara anta att noteringarna kommer att bete sig likadant som terminsmark
naden förutspår för USA. 

Olja: I skrivande stund har nyheten om en produktionsminskning från OPEC+ på nästan 
10 miljoner fat om dagen kommit genom nyhetskabeln. Till och med USA ska på något sätt 
planekonomiskt styra produktionen från en rad privata producenter, vilket är en återgång 
till hur det var när Texas Railroad Commission styrde det globala priset på olja, innan 
OPEC tog över under tidigt 1970tal och i sin tur ersattes av terminsmarknaden 1983. 

Oljemarknaden reagerade måttligt positivt. Som förväntat stiger priset mest för leverans 
för höst och vinter. En produktionsminskning som beslutas nu påverkar utbuds/efter
fråge balansen först om så lång tid. Terminer på olja för leverans de närmaste månaderna 
steg betydligt mindre i pris än de längre. 

Om 10 procent av drygt 100 miljoner fat per dag som produceras i världen går till flyg
bränsle, och flyget har minskat med 70 procent sedan årsskiftet, inser vi att en produk
tionsminskning på (nästan) 10 miljoner fat inte kommer att hejda lageruppbyggnaden på 
kort sikt. Till dessa miljoner fat per dag från flyget ska vi ju även lägga all bensin och diesel 
som inte konsumeras. Olja – och diesel på macken – kan fortfarande bli billigare fram till 
sommaren, men det är helt klart ett tillfälle att fylla fysiska lager. Man är i varje fall i gott 
sällskap, för alla oljebolag försöker göra samma sak. 

Helt säkert att det är nu som tajmningen är bäst att köpa på sig diesel är det emellertid 
inte. Om konjunkturen ska gå utför fram till vintern, och därmed fortsätta att förstöra 
 efterfrågan, kan priset också bli lägre. Det i sin tur återspeglar de ekonomiska möjlighe
terna i de här länderna att importera mjölkprodukter från EU. I Saudiarabien bor många 
gästarbetare, bland annat cirka 1 miljon från Egypten. Tillbaka och arbetslösa i Egypten, 
hur mycket importerad ost kommer de att köpa?

Slutligen – osäkerheten växer
Ett slakteri i USA har stängt och världens största exportör av kött, brasilianska JBS, har 
personal som insjuknat i covid19 och får sjukhusvård. Denna dimension av osäkerhet är 
ett nytt moment. Jag vet att det fnns lantbruksföretag i Sverige som inte släpper någon ut
omstående nära sin personal, men vad skulle hända om något av våra mejerier, slakterier 
eller spannmålshandlare skulle tvingas stänga på grund av smitta? Senast jag tittade var 
snittåldern för lantbrukare i EU 60 år och den är väl ungefär densamma i Sverige. Jag vet 
inte hur det är på livsmedelsföretagen närmast lantbruket, men vi är inte en ung bransch 
generellt. 

Låt oss hoppas att vi förskonas från denna risk, för både producenters och konsumen
ters skull.  

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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