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Boomen på virkesmarknaden kan vara tillfällig
Priserna på jordbruksprodukter fortsätter uppåt med 
gris- och smörpriset i täten. Den senaste månaden 
har priset på kvarnvete backat med nästan  
10 procent, medan sojaolja, smör och majs stigit  
3 procent. Amerikanska lean hogs har stigt med över 
10 procent och live cattle med 5 procent. 
Allt detta bleknar dock i jämförelse med det som det produceras allra mest av i Sverige – 
brädor. 

Uppgången i priserna på jordbruksprodukter illustreras bäst med FAOs matprisindex, 
som är på den högsta nivån på sju år efter en extremt stark utveckling sedan i somras. 

La Niña, som bland annat orsakade torka eller i vart fall oro för torka i Sydamerika i 
höstas, är i stort sett över. Starten på ett La Niña hänger praktiskt taget alltid ihop med 
stigande priser på de flesta åkergrödor och även på mjölk, eftersom även gräs naturligtvis 
växer sämre om det är torrt. 

Förra året halverades den brasilianska valutan i värde, vilket nu leder till helt naturliga 
prisuppgångar på mat inom landet. Priset på ris har till exempel ökat med nästan 100 pro-
cent. Förutom att det är en momentan ”inflation”, är det också en prissignal till landets 
jordbrukare att producera mer. Det sker naturligtvis inte i en handvändning, men det sker 
över tid och det skulle inte förvåna mig om nästa års produktion blir rejält mycket högre, 
bland annat av sojabönor och majs. 

Bakom halveringen av växelkursen ligger en rejäl expansion av penningmängden. Det 
är något som skett i de flesta länder. Resultatet av det är prisuppgången på obligationer, 
aktier och fastigheter. Därifrån börjar pengarna rinna över till saker, främst då råvaror. 
Här har halveringen av Brasiliens växelkurs delvis dolt prisuppgången på jordbrukspro-
dukter utanför landet. Utan den halveringen hade priset på jordbruksprodukter gått upp 
ännu mer. 
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Därför blir en fråga viktig: åt vilket håll kommer kursen på den brasilianska realen att 
gå nu? Inte nedåt så mycket, tror jag i alla fall. Anledningen till varför jag tror så är just att 
priserna på jordbruksprodukter gått upp så kraftigt. Det leder nämligen i sin tur till ett in-
flöde av pengar när produkterna är skördade och sålda, inte när de växer. Helt naturligt 
finns därför en eftersläpning mellan förändringen i exempelvis FAOs matprisindex och 
Brasiliens BNP på nästan exakt ett år. Det finns alltså, även i detta avseende, en tid för allt. 
Allt måste ske i sin bestämda ordning. 

Man ser ibland analytiker och kommentatorer som mest hör hemma i andra marknader 
kommentera prisuppgången på råvarumarknaden. Deras förklaring är ofta att hela upp-
gången beror på centralbankernas penningmängdsexpansion, som leder till ”inflation”. 
Mitt resonemang är inte så enkelt. Jag tycker att det hela startade med väder, La Niña. 
Lägg därtill en återuppbyggnad av grisproduktionen i Kina efter den afrikanska svinpes-
ten, och den efterfrågan på foder som hänger ihop med detta, så har vi en annan förklaring 
där utbud, efterfrågan, växelkurser och penningmängdsexpansion dansar med varandra. 

Positionering
Prisuppgången har gjort det populärt att köpa terminskontrakt på råvaror i spekulations-
syfte. Det är två råvaror där institutionella förvaltare är extremt köpta i terminsmarkna-
den: i majs och i lean hogs. Det är alltså två råvaror man enligt historiskt mönster ska vara 
försiktig med att vara köpt i. Det finns ett gammalt talesätt som säger att ”om alla har köpt 
finns ingen kvar att köpa priset högre”. Risken är stor för plötsliga och stora bakslag i pri-
set på majs och lean hogs. 

Positioneringen i råolja är också ansträngd. Vi ska återkomma till råolja lite längre ned.

KÄLLA: SVENSKA COMMODITIES, BLOOMBERG, CFTC

Råolja
Petroleum var förra årets eftersläntrare i råvarumarknaden, men är årets vinnare med en 
prisuppgång på över 30 procent, endast slagen av en annan råvara som vi ser nedan. 

Så många år bakåt i tiden man kan se har konsumtionen av petroleum i världen ökat 
med en stadig trend. När konsumtionen minskat, som i samband med den globala finans-
krisen år 2008, återhämtar sig efterfrågan – inte till nivån före krisen utan till trendlinjen, 
det vill säga på en högre nivå. Från återhämtningen efter finanskrisen till dess att 
coronakrisen började följde efterfrågeökningen denna gamla trend. Vi har nu haft ett 
djupt fall i efterfrågan, från drygt 100 miljoner fat olja om dagen till strax under  

» Risken är stor 
för plötsliga och 
stora bakslag  
i priset på majs 
och lean hogs. «



Torbjörn Iwarsons marknadskrönika
Publicerad 20210417

83 miljoner fat som lägst vid mitten av förra året. Efterfrågan hade vid årsskiftet tagit sig 
upp till 95 miljoner fat. 

OPEC+ håller tillbaka en produktion på 8 miljoner fat för att ge stöd för priset. Skulle de 
släppa på mer olja nu skulle vi inte ha ett pris på nordsjöolja som i skrivande stund är 63 
dollar per fat. Marknaden gör antagandet att efterfrågan snart är uppe vid trendlinjen 
igen. Det är alltså inte 100 miljoner fat om dagen, utan kanske 103–105 miljoner fat. Då 
har vi återigen brist på olja, även om OPEC+ pumpar för fullt. 

Ett sätt att se om priset är ”högt” eller ”lågt” är att jämföra förhållandet mellan tillgäng-
liga lager och priset med den historiska relationen mellan dessa. Lager är som bekant det 
som är kvar när utbud och efterfrågan gjort sitt. I diagrammet nedan ser vi att priset ligger 
ungefär 15 dollar över den nivå man i genomsnitt förväntat sig att det skulle ligga på, en-
ligt den historiska relationen.

Lagernivån har minskat
Detta är naturligtvis ett grovt sätt att analysera på. Förändringstakten i lagernivån spelar 
förmodligen en roll också. Ett högre pris kan vara motiverat om lagernivån minskar 
snabbt, som den gör nu. Lagernivån har minskat sedan förra året och som vi försått av re-
sonemanget ovan, väntar sig marknaden att den ska fortsätta att minska. Marknaden pris-
sätter alltså redan olja som om lagren var nästan 100 miljoner fat lägre. 

Detta avser lager i USA, där vi har god tillgång till lagerstatistik på veckobasis från En-
ergy Information Agency (EIA). Svagheten i oljemarknaden dagarna kring påskveckan be-
rodde på att lagren oväntat ökade i USA och på att covidpandemin nådde nya höjder i flera 
delar av världen. Detta fördröjer den återhämtning och minskande lager som marknaden 
redan prissätter. Lägg därtill att institutitonella kapitalförvaltare, som vi sett ovan, är ex-
tremt positionerade för prisuppgång. Då blir det lätt nervöst. 

Sedan påskveckan, när lagren oväntat ökade med några miljoner fat till 503, har lagren 
de senaste två veckorna minskat till 498 miljoner fat igen. Oron i marknaden har därför 
minskat. Jag tror man ska se den senaste månadens svaghet i råoljemarknaden som en re-
kyl i en stigande marknad. 

Till hösten skulle det emellertid inte förvåna om vi har brist på råolja i världen igen och 
kanske ett pris som är högre än det är nu. 

» Till hösten  
skulle det  
emellertid inte 
förvåna om vi har 
brist på råolja  
i världen igen och 
kanske ett pris 
som är högre än 
det är nu. «

FO
T

O
: I

S
T

O
C

K

KÄLLA: SVENSKA COMMODITIES, BLOOMBERG, EIA



Torbjörn Iwarsons marknadskrönika
Publicerad 20210417

Vete, majs, sojabönor
I den senaste WASDE-rapporten, som publicerades av USDA den 9 april höjdes utgående 
lager för sojabönor, medan lagren sänktes för vete och majs jämfört med månaden innan. 

Sänkningen av framför allt lagren av vete gav den marknaden stöd. Vetepriset hör till de 
råvaror som rekylerat mest. WASDE-rapportens lägre lager för vete och majs får mig att 
tro att den rekylen kan vara över. 

För soja är det en ganska stor höjning av utgående lager, med drygt 3 miljoner ton. Pro-
duktionen i världen höjdes med 1,3 miljoner ton, medan konsumtionen sänktes med 1,8. 
Produktionen i Brasilien höjdes med 2 miljoner ton till 136. De som läst mina krönikor 
har säkert noterat att jag hävdat att produktionen i Brasilien underskattas. Landet har nu 
på allvar distanserat sig från tvåan, USA, som fram till för några år sedan var världens 
största producent av sojabönor. 

Uppjusteringen av lager för sojabönor är i sig en negativ information. Jag tror att priset 
kommer att falla. Detta är emellertid inte nog. När ”Prospective plantings” publicerades av 
USDA för någon tid sedan visade den lägre arealer för sojabönor än vad marknaden hade 
räknat med och det fick priset att stiga väldigt starkt. Men sådden är inte gjord än och det 
finns goda möjligheter att byta från annan gröda till sojabönor i USA. 

För Brasilien och Argentina innebär de höga priserna att arealen kommer att öka väldigt 
mycket, tror jag. Det skulle inte förvåna mig om vi får en produktion enbart i Brasilien på 
över 140 miljoner ton nästa år. 

En tredje faktor är att det visserligen var torrt i Brasilien, men mycket har hänt med de 
sorter man odlar. En ”torka” för tio år sedan hade kanske haft en större negativ effekt än 
den har nu, därför att plantorna har en mycket större motståndskraft mot torka – detta 
tack vare den GM-teknik som används för att öka säkerheten och minska risken. Detta 
innebär också att vädrets inverkan på priserna blir mindre. Det blir en lugnare och min-
dre riskabel marknad helt enkelt, vilket även de som inte odlar GM-grödor har glädje av, 
till exempel vi i Sverige. GM kanske är den bästa riskhanteringstjänsten som finns? För 
mig låter det bättre än bonden Paavos hustrus inblandning av bark i brödet i alla fall. 

Den fantastiska prisuppgången på vegetabilisk olja har lett till ransonering. Den senaste ran-
soneringen är att inblandningen av sojaolja i diesel i Brasilien sänks från 13 till 10 procent.
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Brädbristen
Priset på brädor har gått upp med över 30 procent hittills i år i USA. Detta efter ett fjolår när 
priset steg från 405 dollar till 873 dollar per 1 000 fot sågade brädor. Tre faktorer ligger bakom 
prisuppgången förra året.  För det första har sänkningen av räntan i USA för ett år sedan och 
tillgångsköpen därefter fått priset på hus att gå upp kraftigt, liksom i Sverige. Detta har i sin tur 
motiverat konstruktionen av fler hus. Den andra faktorn är att folk i USA, liksom här, har haft 
tid över att snickra på sina hus och de som haft jobbet kvar har inte kunnat spendera pengarna 
på något annat. För det tredje har pandemin lett till logistikproblem. Det är inte brist på träd, 
men det har varit svårt att forsla virke över gränsen från Kanada, exempelvis.

I år sägs prisuppgången även ha påverkats av att många brädgårdar trott att de skulle 
kunna fylla på sina lager till lägre pris längre fram. Det var en felspekulation och när ef-
terfrågan och priserna fortsatt upp, har brädgårdsägarna fått jaga en rusande marknad 
uppåt. Jag antar att dessa faktorer inte är unika för USA och att det råder boom på virkes-
marknaden i fler länder. Om räntemarknaden fortsätter att handla upp räntorna kan 
detta visa sig vara en tillfällig boom. En ränteuppgång skulle hejda prisuppgången på 
hus och därmed sänka intresset att bygga fler. Ju fler hus som byggs, desto närmare 
mättnad kommer också marknaden för hus. Som jag ser det är detta ett tillfälle som är 
nu och som kan följas av ganska stora prisnedgångar på bräder. 

Nästa månad
Nästa månads WASDE-rapport, som publiceras den 12 maj, visar vad analytikerna vid det 
amerikanska jordbruksdepartementet tror om produktion och konsumtion 2021/22. Jag 
tror som tidigare nämnt att framförallt produktionen av sojabönor kommer att vara högre 
i den rapporten. Därmed tror jag att den rapporten kommer att vara negativ för oljeväxter. 

Återhämtningen i den globala ekonomin tar ytterligare fart när våren på samma sätt 
som förra året gör att covidpandemin minskar. Vare sig alla är vaccinerade eller inte tror 
jag att pandemin på norra halvklotet är över i juni. Resandet tar då ordentlig fart, med hö-
gre efterfrågan på petroleum. 

När alla stimulanspengar så slutligen når konsumtionen kommer trycket på centralban-
kerna att höja räntan att öka. Då kyls prisuppgångarna av i allt som gynnats av fallande 
och låga räntor, som till exempel fastigheter. Råvaror är som bekant inte den typen av till-
gångar och kommer fortsatt generellt att gynnas, tror jag. 
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