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Återhämtningen efter krisen är i full gång
Nu stiger priserna på marknaden för vissa jordbruks-
produkter igen. Råvaruanalytikern Torbjörn Iwarson 
går igenom nuläget och spejar framåt.

Återhämtningen är i full gång. Energiråvarorna ledde nedgången från januari till april. De 
har också tagit ledningen uppåt. Den senaste månaden har oljepriset gått upp med 25 pro-
cent, medan det nordiska elpriset gått upp med 60 procent. Hela uppgången har kommit 
bara den senaste veckan. 

Även bland jordbruksprodukterna märks vändningen. Mjölkpriset, som ofta följer olje-
priset, har gått upp med 29 procent i USA. På den tyska börsen i Leipzig har terminerna på 
smör stigit med 21 procent den senaste månaden, medan skummjölkspulver har gått upp 
med 14 procent. 

Inte alla jordbruksråvaror har gått upp i pris. Terminerna på live cattle (nötkött) och le-
an hogs (fläskkött) har fortsatt att backa med 4 procent vardera i USA. Just slakterier i 
USA är en ”hotspot”, där coronaviruset hänger sig kvar. En temperatur på 4 grader är up-
penbarligen något som viruset trivs i. Dessutom är det ofta relativt socialt utsatta personer 
som arbetar där, som lever under fattiga omständigheter och går hem till trångbodda fa-
miljer. 

Andra råvaror, som inte var särskilt negativt påverkade av viruset, har inte heller gyn-
nats nu. Dit hör till exempel vete och andra åkergrödor som majs, soja och rapsfrö. 

Vete – var vaksam
Chicagovetet har tappat 1 procent den senaste månaden. Samtidigt har kursen på den 
amerikanska dollarn kollapsat. Mot svenska kronor har den fallit med 7 procent. Euron 
har bara tappat 3 procent mot kronan. Det är därför märkligt att se att vetet i Paris också 
bara tappat 1 procent i euro. Det betyder att Chicagovetet faktiskt tappat 5 procent mot 
Parisvetet, när vi räknar om det till samma valuta. Kanske är det så att råvarumarknader-
na i USA inte hunnit ta in att deras dollar tappat i värde?

Den veckovisa crop condition-rapporten visar att 51 procent av amerikanskt höstvete är 
i gott till utmärkt skick. Det är precis på genomsnittet för de fem senaste åren och natur-
ligtvis mycket bättre än förra årets kondition. Därifrån kommer alltså ingen varningssig-
nal om fara för produktionen, som skulle kunna få priset att gå upp. 

Däremot finns det en sådan signal från down under, det vill säga Australien. I den senas-
te ensembleprognosen för El Niño Southern Oscillation (ENSO) från Australiens motsva-
righet till SMHI förutspås La Niña börja mot slutet av sommaren. Vi hade La Niña åren 
2007–2008 och 2011. Som alla minns hade vi också mycket stora prisuppgångar på spann-
mål då. Ryssland och även USA drabbades av torka. 

Det finns faktiskt redan rapporter om att det är torrt i Ryssland. Prognosen gör att det 
finns anledning att vara vaksam.

Majs - kommer priset att rusa igen?
Terminspriset i Chicago på majs har gått upp med 3 procent den senaste månaden. Hittills 
i år noteras dock en prisnedgång på 9 procent. Contangot är 8,5 procent – det vill säga ter-
miner med leverans i december 2021 handlas till ett pris som är 8,5 procent högre än pri-
set för leverans i december 2020. Det är naturligtvis en återspegling av att det finns ganska 
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mycket majs i lager i världen. Lagren av majs har emellertid minskat de senaste åren. 
För vete har lagren i stället ökat. 
I måndagens crop condition-rapport var såväl majs som sojabönor i utmärkt skick i 

USA, mycket bättre än genomsnittet för de senaste fem åren och naturligtvis mycket bätt-
re än förra året. 

Det mest iögonfallande med majs är hur negativt inställda institutionella placerare är till 
grödan. I fredagens rapport om positionering för olika kategorier av handlare på termins-
marknaden, kunde man se att institutionella placare har så mycket sålda terminer att det 
är den femte mest sålda terminspositionen någonsin. Den överträffas bara av fyra veckor 
från april och början av maj förra året. 

Den insatte läsaren minns säkert vad som hände sedan. Det uppstod farhågor om att 
sådden av majs skulle bli sen på grund av den kalla och våta våren i USA. På en månad, 
från mitten av maj till mitten av juni, rusade priset på majs med 30 procent. Man skulle 
kunna ställa sig frågan: har dessa institutionella placerare inget lärt av sina misstag?

Diagrammet visar spotpriset på majs på Chicagobörsen och institutionella placerares 
nettoposition i antal kontrakt. Kategorin kallas för ”Managed Money” i CFTCs veckovisa 
rapport. Källan är Bloomberg. 

Vi har alltså laddat marknaden med ett latent köptryck i form av den stora, korta posi-
tionen hos till största delen förmodligen blint trendföljande, institutionella placerare. Vi 
har samtidigt en kandidat till tändhatt, La Niña. 

I en sådan här laddad marknad behövs det inte mycket för att få trenden att vända. Ris-
ken för åkergrödorna, det vill säga majs, vete, sojabönor och rapsfrö, är alltså på uppsidan. 

Socker – påverkas av energimarknaden
Socker, liksom majs, är energigrödor. Socker är också en nästan helt brasiliansk angelä-
genhet. Den brasilianska valutan tappade 40 procent mot kronan när det var som värst. 
Nu har trenden brutits och valutan har stärkts med 11 procent mot kronan bara den se-
naste månaden. Det är därför inte förvånande att se att priset på socker gått upp med 15 
procent (i dollar). Dollarn har samtidigt tappat i kurs mot kronan, som nämnts ovan. 

Mer än hälften av sockerrörsskörden i Brasilien används till etanolframställning. 
Socker priset har dessutom dragkraft från ett oljepris som rusar. Att oljepriset går upp är i 
sig ingen drivkraft, men när det som nu återspeglar en återhämtad efterfrågan på bensin 
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har det en påverkan på efterfrågan på etanol. Samma faktor finns för övrigt för majs.
Historiskt har priset på socker av någon anledning påverkats negativt av La Niña- 

förhållanden. Det sambandet, testat sedan början av 1960-talet, är praktiskt taget statis-
tiskt säkert på 10-procentnivån av konfidens. Jag har inte grävt djupare i varför det är så, 
men det gör ändå att jag är lite försiktigt inställd till uppgång i sockerpriset. Jag har hellre 
en köpt position i majsmarknaden. 

Mjölk – uppgång tack vare nödhjälp
Mjölkmarknaden leder alltså jordbruksprodukternas bull-marknad. En uppgång på 20 
procent uppfyller de internationella kriterierna för att kallas för det, på engelska ”bull 
market”. Orsakerna bakom uppgången har sagts vara att amerikaner ätit mer (fryst) pizza 
under ”lockdown”. En mer sannolik förklaring är att socialhjälpen i USA sköts genom för-
delning av mat och den sköts av USDA och utgörs inte minst av ost. USDA köper in ost 
och delar ut den till behövande. Det är amerikanernas finurliga sätt att lösa både stödfrå-
gan till lantbruket och hjälpen till behövande fattiga. Inget av detta förklarar varför pris-
uppgången på mjölk är global. 

Diagrammet visar prisrörelserna, omräknade till svenska kronor för den tyska termins
börsen, det svenska avräkningspriset och för terminer på amerikansk ”Class 3” mjölk, 
som är terminer på ett index för flytande mjölk (via en formel) som publiceras av USDA. 
Källan är Bloomberg. 

Vi känner sedan tidigare till två starka samband mellan priset på mjölk och priset på olja 
och mellan priset på mjölk och La Niña. Ett högre oljepris innebär att torra, men mjölk- 
och ostälskande länder i Mellanöstern och Nordafrika, får mer pengar att konsumera för. 
De importerar mjölk(pulver) och ost. När cirka 1 miljon egyptier som gästarbetat i Saudia-
rabien förlorade sina jobb i våras, förstår man att oljepriset påverkar inte bara 15 000 sau-
diska kungligheters konsumtion, utan konsumtionen i en hel region. Oljeprisets uppgång 
driver alltså efterfrågan. 

» Amerikanernas 
finurliga sätt  
att lösa både 
stöd frågan till 
 lantbruket och 
hjälpen till 
 behövande 
 fattiga. «

Utdelning av livsmedel pga corona
krisen i Florida, USA.  FOTO: ISTOCK
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Diagrammet visar det syntetiska mjölkpriset, som man kan räkna sig baklänges till från 
terminerna på smör och SMP på EEX, det svenska avräkningspriset enligt EUkommis
sionen i kronor per kg samt oljepriset i kronor per fat. Vi ser tydligt att oljepriset har en 
påverkan på priset på mjölk. Källor: Bloomberg, EUkommissionen.

La Niña, som gör det torrt för veteodlare i Europa och i Nordamerika, gör det naturligt-
vis även torrt för dem som odlar gräs. 

Diagrammet visar Southern Oscillation Index, som är ett mått på graden av El Niño och 
La Niña, samt avräkningspriset på mjölk i Sverige. Avräkningspriset i Sverige är hämtat 
från EUkommissionen och är angivet i euro per 100 kg. När Southern Oscillation Index 
är högre än 7, anses La Niña råda. När det är under minus 7 anses El Niño råda. Vi ser 
att en uppgång i Southern Oscillation Index hänger ihop med en uppgång i avräkningspri
set. Källor: EUkommissionen, Australian Bureau of Meteorology.

Sedan har vi en liten extra drivare i Europa. EU-kommissionen återinförde stöd till pri-
vat lagring av ost, smör och skummjölkspulver den 7 maj, efter att inte ha använts sedan 
den förra mjölkkrisen för fyra år sedan. Stödet uppgår till nästan 5 procent av varuvärdet 
per år. Syftet är att minska utbudet, så att det blir relativt sett mer brist på varorna, vilket 
förväntas ha en positiv priseffekt. 

Beslutet togs den 4 maj. Per den 24 maj hade 31 000 ton smör rapporterats in till EU, 
38 000 ton ost och 5 000 ton SMP. Möjligheten till EU-stöd för privat lagring finns fram 
till den 30 juni.

Som vanligt när politiker ska agera sker det för sent. Det här stödet, liksom samma stöd 
vid den förra mjölkkrisen för fyra år sedan, blir därför procyklisk och förstärker volatili-
ten på marknaden. EU ger bidrag främst till holländska (smör), italienska (ost) och portu-
gisiska (SMP) mejerier, därför att det är de som lagrat in mest. 

Sammantaget finns dock mycket som talar för att återhämtningen i mjölkpriset fortsät-
ter ett tag till, särskilt i Europa, där uppgången inte varit lika stark som i USA. 

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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