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Fortsatt uppgång på jordbruksmarknaden

Priserna på jordbruksprodukter har generellt  
fortsatt att stiga den senaste månaden. Startskottet 
för uppgången i början av augusti var när Australiens 
meteorologiska institut publicerade den första  
varningen om en begynnade La Niña. La Niña kan  
orsaka torka i viktiga jordbruksområden och  
därmed sänka produktionen. 

I krönikan för en månad sedan skrev jag om ett mönster av stigande priser i en månad efter 
en sådan La Niña-varning, och sedan en rekyl. Den här rekylen kom, men lite senare än be-
räknat. Den senaste månaden har sektorindex för spannmål (inkl sojabönor) gått upp med 
drygt 2 procent på Chicagobörsen, men jämfört med för en vecka sedan är index i skrivande 
stund nästan 2 procent lägre. Toppen noterades ungefär i mitten av september. Vete och soja-
olja på Chicago har utvecklat sig svagare och handlas lägre än för en månad sedan. Rapsfrö-
priset på Parisbörsen har också lämnat tillbaka hela uppgången den senaste månaden. 

Innan vi går vidare och tittar på anledningen till den starkare prisuppgången för majs 
och sojabönor, särskilt sojamjöl, ska vi kort gå igenom konjunkturläget i världen. 

Aktiemarknadens och oljemarknadens optimism om en konjunturuppgång har fått sig 
en törn de senaste två veckorna. Det är främst det försämrade läget vad gäller coronapan-
demin som pekas ut som orsak till detta. Nya restriktioner i syfte att hindra spridning och 
ökad försiktighet dämpar efterfrågan i ekonomin. Som vi ser i nedanstående diagram är 
smittpridningen på rekordnivåer i länder som Spanien och Frankrike. Smittspridningen 
är mycket högre än den var under den första vågen i våras. Antalet avlidna är dock mycket 
lägre än i våras, än så länge. 

I USA kan vi se inte bara en andra våg, utan smittan ser nu ut att ha inlett en tredje våg. 
Ökningen i vissa länder som USA, Frankrike, Spanien och Storbritannien är så kraftig att 
man undrar när toppen kommer att nås. Vart och ett av dessa länder är på topplistan över 
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världens största ekonomier. Ökningen i Sverige är även den stadig och smittspridningen kan 
mycket väl gå samma väg som i de andra europeiska länderna. Det är naturligtvis svårt att fö-
reställa sig en konjunkturuppgång, om man samtidigt måste isolera sig för att hindra en åter-
uppblossad epidemi. 

Index visar god prognos
Storbanken JP Morgan sammanställer och publicerar månadsvis ett globalt index för 
inköpschefers framtidstro. I den senaste publiceringen den 1 september (som avser augusti) 
var indexet högre. När indexet är högre två månader i rad, har det historiskt visat sig vara en 
god prognos om god utveckling på oljemarknaden och på aktiemarknaden. I skrivande stund 
har ännu inte siffran för september kommit. Den publiceras först den 1 oktober, efter leve-
ransdatum för den här texten. Om den skulle vara positiv, vore det en vitamininjektion i 
marknaden. 

Enligt Federal Reserve Bank of New Yorks prognos är en recession om ett år sannolik.  
Prognosen är beräknad med hjälp av tidigare recessioner och den skillnad mellan korta 
och långa räntor som varit ett år innan dessa recessioner. Just nu beräknas sannolikheten 
för recession om ett år vara ungefär 20 procent. För drygt ett år sedan signalerade den här 
modellen att sannolikheten var högre än 30 procent. Vid en nivå över 30 procent hade det 
alltid kommit en lågkonjunktur tidigare i historien. 30 procent är alltså en ”hög” sannolik-
het. Den här modellen sade alltså med hög säkerhet att det skulle komma en lågkonjunktur. 
Sedan kom coronapandemin och fick skulden för lågkonjunkturen.

Jag tror att den lågkonjunktur vi har nu inte orsakades av covid-19. Lågkonjunkturen  
hade kommit ändå. 

» Enligt Federal 
Reserve Bank  
of New Yorks  
prognos är en 
recession om ett 
år sannolik. «
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Om vi tittar på diagrammet ovan över sannolikheten för recession inom ett år, är det 
mänskligt att ”tänka in” att kurvan kommer att fortsätta falla, att faran är över. Det tror 
jag kan vara ett misstag. Titta på vad som skedde kring 2000. Sannolikheten för lågkon-
junktur hängde kvar då och det var inte förrän framåt 2002 som faran helt försvann.  
Det var en lågkonjunktur där företag som till exempel LM Ericsson med nöd och näppe 
överlevde. 

Vi vet att centralbanker och regeringar sprutar in pengar i ekonomin. Detta håller före-
tag som annars hade gått under vid liv. Det beräknas finnas hundratusentals sådana zom-
bieföretag i EU. 

En viktig funktion som en lågkonjunktur har är att slå ut det gamla, så att det nya får 
chans att utvecklas. Om den här omvandlingsprocessen är nödvändig för ny tillväxt, kanske 
en konjunkturuppgång låter vänta på sig. I stället för att betrakta och genomlida den här 
lågkonjunkturen gör coronapandemin att ekonomins sjukdom och prognosen för den 
misstolkas. Om man tror att det är en extern faktor, det vill säga coronapandemin, som  
orsakat den här sjukdomen i samhället och inte en faktor inuti ekonomin, som vid en normal 
lågkonjunktur, kan man tro att det inte behövs någon strukturomvandling. Man kan tro 
att allt återgår till det vanliga bara vaccinet kommit. Det är bara ett tillfälligt avbrott och 
då kan man låna till uppehället under kortare tid. 

Om detta inte är fallet, gräver man sig bara djupare ned genom att öka lånen, det vill säga 
att öka den finansiella hävstången ytterligare. Fel diagnos och fel prognos gör att fel medi-
cin ges. Mängden zombieföretag ökar och ökar till dess att pengarna inte räcker längre 
och då faller allt och det faller rejält. 

Det är med andra ord inte alls säkert att lågkonjunkturen är borta om ett år. Det kan vara 
mycket värre. 

La Niña är på ingång
La Niña är på gång och aktuella mätningar av den visar att det redan nu råder La Niña- 
förhållanden på jorden. Australiens meteorogiska instituts ”Southern Oscillation Index” 
låg den sista augusti på +9,8. Gränsen för La Niña är +7,5 och alltså väl passerad. 

La Niña ger varmt och torrt väder i Europa och på USAs östkust. Den ger också kallare 
väder i Kalifornien, fler orkaner ges tillträde till USAs territorium och det blir torrt väder i 
vissa delar av Sydamerika, särskilt i norra Argentina och södra Brasilien. 

Väderleksprognosen för Brasilien är för närvarande att det ska vara torrt i två veckor. 
Detta är värt att hålla koll på, därför att marknaden väntar sig att Brasilien ska maximera 
skörden av först sojabönor och sedan majs. Om det blir störningar i produktionen där,  
kan det ge ny skjuts uppåt i priserna. 

Den senaste månadsrapporten från WASDE (World Agricultural Supply and Demand 
Estimates), för september, visade på lägre uppskattade utgående globala lager nästa år för 
majs och sojabönor, men högre för vete. Detta var en positiv signal för majs och sojabönor. 
Det är också en förklaring till varför prisutvecklingen på majs den senaste månaden varit 
så bra (+3,4 procent) och för sojabönor (+5,9 procent), men inte för vete (-0,1 procent).  
Lagerstatistiken i nedanstående tabell är angivna i miljoner ton. 

Historiska studier jag gjort visar att det tar åtskilliga dagar för marknaden att ”ta in”  

» Fel diagnos  
och fel prognos 
gör att fel  
medicin ges. «

WASDE:s senaste rapport

 September Från förra månaden Från förra året Förra året Augusti
Vete 319,4 2,6 19,6 299,78 316,79
Majs 306,8 -10,7 -2,4 309,15 317,46
Sojabönor 93,6 -1,8 -2,4 96,01 95,36

KÄLLA: USDA 
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en ökning av lagren, som för vete, eller en sänkning av lagren, som för majs och sojabönor. 
Man har gott om tid att positionera sig efter att rapporten publicerats. 

Fara att mjölkpriset pressas
Mjölkpriserna har mer eller mindre följt aktieindex för Europa, det vill säga ett aktie- 
index med förhållandevis lite tech- eller tillväxtaktier. Det skedde en snabb återhämtning 
efter prisfallet under våren, men den senaste tiden har prisutvecklingen mest skett sid-
ledes: priserna har varit stabila och gått varken uppåt eller nedåt. 

I förhållande till svenska avräkningspriser, som rapporteras av EU-kommissionens 
Milk Market Observatory, ligger priserna på produkterna smör och skummjölk högre, 
som de gjort sedan maj. Det skiljer dock inte mycket. Det betyder att det behövs ytterligare 
uppgång i produktpriserna för att vända den svagt fallande trenden i avräkningspriset. 

Kommer det nu en lite svagare konjunkturell utveckling och en lite svagare aktiemark-
nad, ligger det i farans riktning att även mjölkpriset blir pressat. 

Nervöst med många terminskontrakt
Insitutitionella investerare har ökat sina köp av terminer. På två år har de inte haft så 
många terminskontrakt i sojamjöl, koppar, sojabönor och robust kaffe. När man har fler 
terminskontrakt än man haft på mycket länge, och också goda vinster i ryggen, brukar 
man vara lite extra nervös. Råvaror som gått upp mycket i pris, som sojamjöl, koppar och 
sojabönor, ligger alltså lite farligt till – särskilt när positioneringen är så extremt köpt. Det 
kan lätt bli trångt i dörren vid tecken på svaghet i marknaden.  Av denna anledning tycker 
jag att man ska vara försiktig med att vara positionerad för ytterligare prisuppgång i fram-
för allt sojamjöl och sojabönor, där priset ligger nära toppen av de senaste två årens prisin-
tervall och positioneringen också är nära så köpt som den varit de senaste två åren. 

Sojaolja är också en råvara som jag inte riktigt begriper varför det varit så stor prisupp-
gång på. Vissa dagar har suget efter terminskontrakt varit stort. Jag undrar om det inte 
framför allt är efterfrågan på terminskontrakt som är stark. 

Prisuppgången är märklig om man jämför den med rapsfrö i Europa. Priset på rapsfrö 
har knappt rört sig de senaste månaderna. Till bilden hör att sojakomplexet i USA har 
handlats med rabatt till rapsfrö sedan handelskriget med Kina började för två år sedan. 
Kanske är det den rabatten som nu håller på att handlas ur marknaden. 

Kina har som bekant åtagit sig att göra stora köp av amerikanska jordbruksprodukter. 
Det har också kommit en strid ström av statistik som visar att Kina faktiskt gör stora köp 
från USA. Detta är samma sak som de gjorde med råolja i våras, och med industrimetaller 
som koppar under sommaren. De köper opportunistiskt och lägger i lager. Det är ett bete-
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ende de haft många gånger tidigare när priserna varit pressade. Framför allt har jag sett 
det på marknaden för industrimetaller. Nu verkar de göra det på marknaden för jord-
bruksprodukter också. Möjligen är det Kinafaktorn som gör att priset på det amerikanska 
sojakomplexet går upp, medan priset på europeiskt rapsfrö står still. 

Det finns också annan anledning till prisuppgången på sojaolja och det är via kopp-
lingen till palmolja. Priset på palmolja ligger nu i nivå med den föregående pristoppen. 
Frågan är om uppgången den här gången ska passera den toppen, eller om ett så här högt 
pris är tillräckligt för att börja ransonera efterfrågan? Jag lutar själv åt det senare, men 
skulle toppen passeras, bör man kanske ändra uppfattning. 

Sammanfattning
För att sammanfatta läget, konjunkturen hänger inte nödvändigtvis ihop med utvecklingen 
av covid-19. Pandemin är dock på uppgång igen och det är knappast bra för konjunkturen. 
Medicinen som ges mot lågkonjunkturen kanske inte heller gör patienten friskare utan sju-
kare. Om en orsak till lågkonjunktur rent generellt är alltför stora lån i förhållande till av-
kastningen på tillgångarna är kanske inte ännu mer lån rätt bot, om tillgångarna successivt 
inte kan kallas mer än ”zombieföretag”. Fel medicin förhindrar organismen att bota sig själv. 

Fel medicin skapar också inflation, inte genom att efterfrågan höjer priserna, utan för att 
det helt enkelt finns mer pengar och lika mycket varor. Det är en inflation som beror på att 
penningvärdet försämras för att det finns mer pengar. Reala tillgångar, som jordbruksföre-
tag består av, gynnas då i förhållande till exempelvis löntagare som hittills i år inte fått någon 
lönerevidering. 

La Niña är som en storm på väg in. Beroende på vilka skador i form av torka den orsa-
kar, kan vi få se ytterligare skjuts uppåt i priserna på framförallt sojabönor och majs. Det 
kan också hända att det blir en svag La Niña som inte orsakar några skador. I så fall faller 
priserna. Marknaden är extremt positionerad för att skador ska ske och priserna gå upp. 
Det kan innebära att det finns mer risk på nedsidan i priserna, om skadorna uteblir.   

Fler av Torbjörn Iwarsons marknadskrönikor finns på ATL.nu.
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