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Marknaden börjar normaliseras  
efter första coronachocken

Det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) 
första månadsrapport med utbuds- och efterfråge-
balanser för det här årets skörd publicerades  
i tisdags. USDA väntar sig att utgående vetelager 
nästa år blir 15 miljoner ton högre än i juni i år. För 
majs väntar de sig att lagren ökar med 25 miljoner 
ton, till totalt 340 miljoner ton. Endast för sojabönor 
väntas de globala lagren minska, då med 2 miljoner 
ton till totalt 98 miljoner ton nästa år. 

Marknaden verkade dock landa i slutsatsen att allt detta var positivt. Det är jättekonstigt. 
Marknaden tycker alltså att ett större överskott är värt mer pengar. Min tolkning är att 
rapporten bara var positiv för sojabönor. Jag har väldigt svårt att motivera ett så här högt 
vetepris på Parisbörsen med lager som ökar till nästa år. 
Däremot finns, som vi ska se nedan, andra faktorer vid sidan av USDAs rapport som talar 
för ett högre pris på majs. 

Mycket har skett på marknaderna med utgångspunkt i covid-19-pandemin. Vad som nu 
börjar ske är en normalisering efter den första chocken. Priset på vete har gynnats, efter-
som det är ett billigt livsmedel och alla eller nästan alla kan laga till en kastrull med maka-
roner i sin isolering. Mjölk och foderråvaror har missgynnats, särskilt majs och socker, 
som har tyngts av kopplingen till olja via etanol. 

Hittar balansen
Oljemarknaden håller snabbt på att komma i balans igen. Allt eftersom tiden går verkar 
det allt mer troligt att botten noterades när majterminen på amerikansk råolja föll till mi-
nus 40 dollar den 20 april. Prisfallet då skedde på grund av ett väldigt stort säljintresse av 
terminer på den näst sista handelsdagen före leverans. Det fanns inte möjlighet för mark-
naden att svälja ett så stort säljintresse i terminer så nära leverans. Det är inte ovanligt att 
bottennoteringar har ägt rum på sådana ”urblåsningar”. 
Om vi sett botten för olja har åtminstone oljekopplingen slutat att pressa priserna för majs 
och socker. 

I råvarumarknaden återgår priser ofta till sin långsiktiga jämvikt efter chocker. Den 
jämvikten ges av kostnaden att producera olika råvaror. Terminerna på europeiskt kvarn-
vete i Paris har exempelvis blivit dyra i förhållande till Chicagovete. Premien för europe-
iskt kvarnvete med decemberleverans är nu fem procent. Av den anledningen tycker jag 
att det europeiska kvarnvetet är säljvärt. 
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» Det svenska  
avräkningspriset 
sjönk 14 öre  
den senaste  
månaden. «

Ännu tydligare blir det om man jämför med decemberterminen på majs i Chicago. Den 
terminen har pressats kraftigt i pris, i synnerhet i jämförelse med europeiskt kvarnvete. I 
en normaliering efter covid-19-utbrottet har majspriset goda möjligheter att gå upp i pris, 
särskilt i förhållande till europeiskt kvarnvete

Jag ser goda möljigheter för prisuppgångar på majs och sojabönor, men tror att det euro-
peiska kvarnvetet får det motigt framöver.

Mjölk
Prisnedgången för smör och pulver på börsen i Tyskland har lugnat sig den senaste mån-
aden. Omräknat till svenska kronor motsvarar nedgången 17 öre, till 3,24 kronor per kilo 
mjölkråvara. Historiskt har det svenska avräkningspriset legat 31 öre lägre än börspriset. 
Det svenska avräkningspriset samlas in från mejerierna i Sverige och publiceras av 
EU-kommissionen. Det svenska avräkningspriset sjönk 14 öre den senaste månaden, alltså 
nästan i nivå med nedgången i börspriset. 

Från årsskiftet räknat är skillnaden emellertid stor. Det svenska avräkningspriset har 
gått ned med 11 öre, medan börspriset har fallit med 113 öre. Det finns alltså ett stort 
”överhäng” i de svenska priserna. 

Vid tidigare stora prisnedgångar på börsen har det svenska priset till slut anpassat sig, 
men med en eftersläpning på mellan 3 och 6 månader. Om vi tänker oss att börspriserna 
har nått botten nu, vilket inte är säkert, skulle vi se en botten i de svenska avräknings- 
priserna någon gång mellan augusti och november. Från ett genomsnittligt avräkningspris 
i Sverige nu på 3,68 kronor per kilo, finns alltså en teoretisk nedsida fram till hösten på 
ungefär 1 kr per kg för avräkningspriset. Det brukar inte bli fullt så illa, men nedsidan är  
i vart fall betydande. 
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» En uppgång  
i börspriserna  
har historiskt  
inte hindrat  
den fördröjda 
nedgången  
i det svenska  
avräknings- 
priset.  «

Den brasilianska  
realen har tappat mot 

den svenska kronan.   
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Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Ett sätt att uppskatta nedsidan lite mer konkret är att jämföra den historiska skillanden 
mellan börspris och avräkningspris och jämföra med hur stor skillnaden är nu. De senaste 
tio åren har det svenska avräkningspriset legat 31 öre under börspriset för smör och 
skummjölkspulver, i genomsnitt. Smör och pulver är produkter, så det är rimligt att råva-
rupriset ligger under det priset. 31 öre är väl också en marginal som är liten, kanske tio öre 
lägre än vad man kunnat vänta sig med tanke på vad det kostar att framställa dessa pro-
dukter, men så värst mycket ”mervärde” i just svensk mjölk verkar inte finnas. 

Just nu är avräkningspriset 44 öre högre än börspriset. Om vi lägger ihop det faktum att 
priset ligger 44 öre över och normalt ligger 31 öre under, innebär det att det svenska priset 
är 75 öre för högt (44+31). I stället för en fullständig anpassning till börsfallet på cirka 1 kr, 
är det mer troligt att nedgången de kommande tre till sex månaderna blir 75 öre, om vi ska 
göra en enkel uppskattning. 

En uppgång i börspriserna har historiskt inte hindrat den fördröjda nedgången i det 
svenska avräkningspriset. Jag känner mig tämligen säker på en ganska stor nedgång, på 
cirka 75 öre, i det svenska avräkningspriset de kommande månaderna. 

Diagrammet visar avräkningspriset (”farmgate”) i Sverige, såsom publicerat av 
EU-kommissionen, omräknat till svenska kronor per kg samt ett syntetiskt mjölkpris  
baserat på terminspriser på smör och skummjölkspulver, där man räknar bakåt i mejeri-
processen till ett pris på den ursprungliga mjölkråvaran. Processkostnaden är inte dragen 
från detta pris.

Socker
Sockerpriset har fallit med 26 procent sedan årsskiftet. Det är betydligt mer än råvaru-
index exklusive energi, som fallit med 12 procent. Delvis beror det stora prisfallet  
på socker på kopplingen till etanol och olja, som fallit i pris med över 50  
procent. Delvis beror det också på svagheten i Brasiliens valuta, som i sin tur  
också beror på covid-19. Den brasilianska realen har tappat 38 procent mot  
den svenska kronan och den svenska kronan har tappat fyra procent mot  
dollarn. Mot den bakgrunden är ett prisfall på 26 procent (i dollar) för socker  
ganska lite. 

Precis som för majs är socker en sådan råvara som drabbats av covid-19 och  
som kan tänkas gynnas av en normalisering av förhållandena. 
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