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Revansch för priserna på jordbruksmarknaden
Prisutvecklingen på jordbruksprodukter har tagit  
ordentlig revansch efter det första halvårets fallande 
priser. Det är en allmän uppfattning att det är ökande 
efterfrågan, främst från Kina, som ligger bakom, 
samt oro för att La Niña ska orsaka torka och mindre 
produktion främst i Sydamerika. 
Ändå fortsätter analytikerna på det amerikanska jordbruksdepartementet att justera upp 
lagren för exempelvis vete. I statistiken syns inte någon kraftigt ökande efterfrågan och 
inte heller något märkbart produktionsbortfall. Så varför stiger priserna? Svaret på den 
frågan ger också svaret på hur kursutvecklingen kommer att bli nästa år. 

Konsumtionen har minskat
Att det här året har präglats av coronapandemins effekter är väl årets understatement. 
Konsumtionen har kollapsat, inte bara av uteblivna restaurangbesök. Även lägre inkom-
ster för många har bidragit till en generell nedgång av konsumtionen. 

Tydligast märktes det på oljepriset, som föll till minus 40 dollar i slutet av april i USA. 
Nästan 10 procent av all olja används till flygbränsle och halva oljefatet som drivmedel för 
bilar. När folk sitter i social isolering i sina hem försvinner den efterfrågan. 

Som vi ser i diagrammet nedan på utvecklingen för spotprisindex för spannmål (majs, 
vete och sojabönor) på Chicagobörsen har minskad efterfrågan också påverkat denna 
marknad. Folk har uppenbarligen ätit mindre, eller i vart fall billigare. 

Vi ser också i diagrammet att denna sparsamhet med maten är historia. Sparsamheten 
var som störst i början av sommaren. Priserna är nu högre än de var till och med i början 
av året. Terminsmarknaderna för majs och sojabönor handlas med högre pris för leverans i 
närtid och lägre pris längre fram i tiden. Det är ett uttryck för att det är brist. 

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

Bredd: 1-5 spalter

Spotpris spannmålsindex
Bloombergs spannmålsindex (vete, majs, sojabönor) hade sin botten den första veckan
i augusti och har sedan  dess gått upp och står nu 15 procent högre än vid början av året. 
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I början av december införde Ryssland en exportskatt på 30 procent på solrosolja. De 
gjorde detta för att hindra export och minska bristen för den egna befolkningen. Detta är 
på sätt och vis en bekräftelse på att det börjar bli ont om mat i världen. I detta märkliga år, 
som präglats av en kollaps av konsumtionen vilket sänkt länders bruttonationalprodukt 
med flera procentenheter, lämnar vi ändå året med en känsla av brist. 

Bloombergs spannmålsindex (vete, majs, sojabönor) hade sin botten den första veckan i 
augusti och har sedan dess gått upp och står nu 15 procent högre än vid början av året.

Sojabönor
Sojabönor är den vara där bristen upplevs som värst just nu. Det är stark efterfrågan både på 
sojamjöl och på sojaolja. Ett tecken på detta är just att den första exportskatten som införs på 
grund av detta alltså gäller rysk solrosolja. I årets sista månadsrapport från det amerikanska 
jordbruksdepartementet (USDA) sänktes prognosen för utgående lager år 2021 ytterligare från 
novemberrapporten till 85,6 miljoner ton. Det är nästan 10 miljoner ton mindre än förra året.  
Det är inte produktionen som ligger bakom detta. Produktionen 2020/21 väntas öka med 25,6 
miljoner ton till 362 miljoner ton i världen. Brasilien har passerat USA som största producent 
med 133 miljoner ton mot USAs 113. Kina väntas importera 100 miljoner ton. Det är här det 
börjar bli intressant. Det är nämligen bara drygt en miljon ton mer än 2019/20. Den stora ök-
ningen i import skedde förra marknadsföringsåret när Kina ökade importen med 16 miljoner 
ton. Det är inte heller konsumtionen som ligger bakom minskningen av lager. Global konsum-
tion väntas öka med 15 miljoner ton 2020/21. Det är klart mindre än ökningen av produktio-
nen på 25,6 miljoner ton. Orsaken till de lägre utgående lagren 2021 är det väsentligt mindre 
ingående lagret för 2020/21.

Det kan ju förefalla märkligt, att marknaden reagerar med högre pris först ett år efter att 
det rådde underskott i balansen. Är inte det lite sent påkommet? 

Det ligger antagligen en förväntan om att konsumtionen ska öka kraftigt och det har va-
rit särskild efterfrågan på amerikansk vara från Kina. Börsen ligger i USA och återspeglar 
i första hand utbuds- och efterfrågebalansen i USA. Kina köper, därför att i den deal USA 
gjorde med Kina i handelskriget, förband sig Kina att köpa amerikanska jordbrukspro-
dukter för 50 miljarder dollar, en ansenlig summa. 

Raps
Priset på rapsfrö i Europa går visserligen upp, men inte med samma övertygelse som den 
amerikanska marknaden för sojakomplexet. 

Om vi tar 42 procent av sojaolja och 32 procent av sojamjöl fångar vi värdet av rapsfrö. 
Vi ser att priset på rapsfrö legat över värdet härlett från sojakomplexet sedan handelskriget 
började i maj 2018. Som lägst handlades sojamjölet 15 procent under priset på rapsfrö. Det 
var så sent som i april i år. Nu ligger priset på rapsfrö nästan 2 procent under sojakomplex-
ets prissättning. Det är sojakomplexet som tack vare Kinas köp i och med den delvisa fre-
den i handelskriget kommit ikapp rapsfröpriset och gått om lite av bara farten. 

Orsaken till denna boom i de amerikanska priserna är inte brist rent allmänt, utan att 
Kina enligt fredsvillkoren i handelskriget köpt varor ur det amerikanska sojakomplexet. 
Det är möjligen brist på dessa specifika, amerikanska varor, men det är inte brist rent all-
mänt i världen.

Man förleds tyvärr ofta att tro, att ett stigande pris återspeglar att det råder brist någon-
stans och att denna beror på att det konsumeras mer än det produceras. 

Vi har sett att så är inte fallet i år, i vart fall. En stor del av uppgången i priset på det ame-
rikanska sojakomplexet beror på (den delvisa) freden i handelskriget mellan USA och Ki-
na. Prisuppgången beror på att amerikanska priser återhämtat sig från det fall som upp-
stod efter att handelskriget började. 

» Sojabönor är den 
vara där bristen 
upplevs som värst 
just nu. Det är 
stark efterfrågan 
både på sojamjöl 
och på sojaolja. «
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Prisuppgången började på allvar i augusti i år, ungefär samtidigt som Australiens meteo-
rologiska byrå publicerade sin första ”La Niña Alert”. Jag menar att den här prisuppgången 
inte har med torka att göra. Visst finns det oro för att torka ska minska Brasiliens produk-
tion av majs och sojabönor på grund av La Niña, men det finns också gott om bilder på fält 
av sojabönor som ser väldigt fina ut nu. 

Jag tycker därför inte att det borde finnas någon anledning till stor oro för ytterligare 
prisuppgång för sojamjöl. Allt annat lika borde det däremot finnas potential för uppgång i 
rapsfröpriset, som nu ser något billigt ut i förhållande till sojakomplexet (i USA). Billighet-
en är dock inte särskilt stor, som nämnt, någon procent i dagsläget. 

Vete
Situationen är ännu tydligare för vete. USDA väntar sig att utgående lager 2021 ska vara 15 miljoner 
ton högre än de var den sista juni i år. Den sista juni i år var lagren 16,5 miljoner ton 
större än den sista juni 2018. Innevarande marknadsföringsår 2020/21 är kon-
sumtionen 16 miljoner ton lägre än produktionen. Det råder alltså utbudsö-
verskott på vete. Det har gjort det i flera år. Priset går ändå upp. Det beror 
alltså inte på att det råder någon brist på vete. Det är snarare tvärtom!

Majs
För majs minskar lagren från i år till nästa år, enligt USDAs se-
naste prognos i den senaste WASDE-rapporten. Konsumtionen 
beräknas vara 13 miljoner ton högre än produktionen. För 
majs är det alltså brist i den mening att det konsumeras mer än 
det produceras. Det var likadant förra året: konsumtionen var då 
15 miljoner ton högre än produktionen i världen. Priset måste alltså 
upp för att ransonera efterfrågan eller stimulera mer produktion. Ännu har 
marknaden inte lyckats med detta. 

» Det råder alltså 
utbudsöverskott 
på vete. Det  
har gjort det  
i flera år. Priset 
går ändå upp. «
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Raps och soja
Rapsfröpriset i euro per ton på parisbörsen och värdet 
härlett från sojaolja och sojamjöl, också i euro per ton.
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Mjölk
Avräkningspriset på mjölk i Sverige är 2 procent högre än vid början av året. Det lägsta 
priset noterades i juli och sedan dess har priset gått upp med 8 procent. Det är ganska be-
skedliga prisrörelser. Vi kan jämföra med prisutvecklingen på exempelvis ost i USA. I dia-
grammet nedan är priset på ost omräknat till euro per ton, samma enhet som utveckling-
en för mjölkpriset i Sverige är ritat enligt. Först och främst kan vi notera att priset på ost i 
USA är ungefär tio gånger priset på mjölk i Sverige. Det stämmer ungefär med hur mycket 
mjölk det är i ost och priserna verkar stämma med varandra. Vi ser också den enorma 
kursrörlighet som ost handlas till, trots att ost är relativt lagringsbart. Samma volatilitet 
kan man se i priserna för flytande mjölk i USA. 

Socker
Sockermarknaden har hämtat sig med nästan 40 procent från bottennoteringen i april. Ett 
pris på 14,5 cent per pund för råsocker är ändå lågt, i ett historiskt perspektiv. En av anled-
ningarna till det är den låga växelkursen för den brasilianska valutan. 
Mot kronor har kursen i princip halverats sedan början av året. För en producent i Brasi-
lien är priset på socker nästan det dubbla jämfört med för ett år sedan på grund av att valu-
tans växelkurs gjort en veritabel störtdykning. 
Brasilien upplever nu stigande priser på mat på börserna i utlandet, till exempel i Chicago 
och i Paris. Brasilien är världens största exportör av mat, så detta gynnar landet mer än 
andra länder. Nästan 40 procent av Brasiliens BNP är matproduktion. Valutan har därför 
börjat notera vad som kan vara början på en stigande pristrend. Om en sådan trend kom-
mer igång brukar exportinkomster få sällskap av kapitalflöden. Dessa brukar bidra till att 
förstärka och förlänga trenden. En starkare brasiliansk valuta kan i sin tur bidra till att hö-
ja matpriserna i hela världen. 

Brasiliens valuta och priset på socker brukar dansa med varandra. Ibland leder den ena, 
ibland den andra. Brasilien är som bekant nästan ensamt på världsmarknadens säljsida för 
socker. Priset på socker på New York-börsen har kommit upp till föregående toppnivåer 
från slutet av förra året. Det återstår att se om marknaden orkar handla upp priset över 
den nivån eller om folk betraktar den nivån som ett tak för prisrörelserna. Skulle Brasi-
liens valuta stärkas härifrån tror jag att det sker samtidigt som priset på socker bryter 
motståndet vid 15 cent per pund. 

» Först och 
främst kan  
vi notera att  
priset på ost  
i USA är ungefär 
tio gånger  
priset på mjölk  
i Sverige. «
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Mjölkpriser
Diagrammet visar terminspriset på ost för tredje position på CME i Chicago och det 
genomsnittliga avräkningspriset på mjölk i Sverige, båda i euro per ton. 
Den lägre volatiliteten för avräkningspriset i Sverige beror på den utjämning av priserna som 
mejerierna gör. Det är alltså en riskhanteringstjänst som genomförs av mejerierna. 
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Uppgång i guld kan vara ett tecken
Avslutningsvis kan vi se att marknader generellt sett återhämtat sig sedan botten, som för 
olika jordbruksprodukter noterats i perioden april till slutet av sommaren. Priserna har 
gått upp även för råvaror där produktionen överträffar konsumtionen, som till exempel 
för vete. Just för vete skulle anledningen kunna vara kopplingen till majs. 

Den generella uppgången skulle också kunna vara orsakad av att penningvärdet mins-
kat när flera centralbanker så kraftigt ökat penningmängden i år. Vi ser ingen inflation än 
i konsumentprisindex, däremot har vi sett en kraftig uppgång i guldpriset. En uppgång i 
guldpriset brukar föregå en ökning av inflationen. Centralbankernas ökning av penning-
mängden är primärt inte en inflation, utan snarare en penningvärdeförsämring. Om bara 
ett land öka volymen pengar av den valutan, faller den valutan och landet importerar suc-
cessivt inflation. Om flera länder ökar penningmängden samtidigt, måste anpassningen 
till att det finns mer pengar men lika mycket varor ske mera långsamt. När vi ser priser på 
exempelvis vete stiga, utan att vi ser någon fundamental anledning till det, ligger misstan-
ken nära till hands att det är den här penningvärdeförsämringen som gör att priserna sti-
ger. 

Svaret på frågan om det är varubrist eller penningvärdeförsämring som är huvudförkla-
ringen till prisuppgången är viktig för vad vi ska tro om prisutvecklingen nästa år. 

Prisuppgången på sojabönor och sojakomplexet beror på en återhämtning och normali-
sering efter handelskriget mellan Kina och USA. Sojakomplexet nu till och med dyrare än 
till exempel rapsfrömarknaden i EU. Det är då svårt att se varför priserna på olja och pro-
tein ska fortsätta stiga, särskilt som konsumtionen är lägre än produktionen. Detsamma 
gäller för vete, där konsumionen i flera år varit lägre än produktionen. För majs finns en 
fundamental anledning till högre pris på världsmarknaden. 

Om en ingrediens i prisuppgången däremot är den historiskt rekordhöga graden av pen-
ningmängdsexpansion i år, finns en anledning till varför priserna kan fortsätta stiga nästa 
år. En penningmändsexpansion på 25 procent i USA, ska när den slagit igenom fullt ut, 
höja priserna på jordbruksprodukter med lika många procent. 25 procent är en stor, men 
inte ovanlig prisrörelse. Detta återstår att se. Det mesta av priseffekten på monetär stimu-
lans inträffar mer än ett år efter att stimulansen genomfördes. 

» Brasiliens  
valuta och  
priset på socker 
brukar dansa  
med varandra. «

FOTO: ISTOCK

Bredd: 1-5 spalter

Sockerpris
Priset på råsocker på New York-börsen i cent per pund. 
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Om detta vet vi inte något säkert, mer än att det faktiskt inte råder brist på något, utom 
på majs och möjligen sojabönor. Vi vet att priset på sojakomplexet gått upp därför att det 
blivit fred i handelskriget och Kina köpt amerikansk vara. Vi förstår inte varför priset på 
vete gått upp, om det inte är i sympati med majs. Det finns en misstanke att det är pen-
ningvärdeförsämring som gör att alla priser stiger. Men vi vet ännu inte säkert att det är 
så. Det får framtiden ge svar på. 

En sak som är (ganska) säker, är att avkastningen på terminer i regel är sämre än prisut-
vecklingen på spotmarknaden. Nedan ser vi Bloombergs spotprisindex för spannmål (ve-
te, majs, sojabönor) och avkastningen på att äga terminer på dessa, på Chicagobörsen. Som 
vi ser har terminer nästan alltid haft en sämre utveckling än spotmarknaden. Omvänt kan 
man säga, att man nästan alltid tjänat pengar, relativt sett, på att prissäkra genom att vara 
såld dessa terminer. Eftersom det varit så här i decennier är det förmodligen något man 
kan lita på även nästa år. 

» Vi förstår  
inte varför priset  
på vete gått upp,  
om det inte  
är i sympati  
med majs. «
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