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Prognos

Den globala ekonomin växer i en snabb takt men
brottas samtidigt med kapacitetsbrister såsom
brist på insatsvaror, begränsad fraktkapacitet och
brist på arbetskraft. Detta har lett till långa
leveranstider och höga rå-och insatsvarupriser.
Upphävda coronarestriktioner i februari tenderar
att öka den globala tillväxten med risk för ökade
utbudsbrister och en varaktigt högre inflation, än
vad som idag prognosticeras. Den amerikanska
inflationen steg till 7,5 procent i januari och drevs
främst av stigande energipriser. Men även när
energi exkluderas är inflationen på historiskt höga
nivåer där bland annat livsmedelspriserna steg
med tio procent. Det innebär att en räntehöjning i
mars från den amerikanska centralbanken ser
alltmer trolig ut. Det fick även räntorna att stiga
inte minst i USA men även i Europa. I euroområdet
och i Sverige har inflationen också ökat kraftigt
men drivs i större utsträckning av energipriserna
jämfört med i USA. I euroländerna var inflationen
exklusive energi 2,5 procent i december och i
Sverige var den endast 1,4 procent. Men samtidigt
uppger allt fler europeiska företag att de kommer
att höja priserna i och med de stigande
produktionskostnaderna. Inflationsdata för de
närmaste månaderna kan ge de första signalerna
hur mycket av företagens prisökningar slår igenom
i konsumentledet och därmed på inflationen.

Flera osäkerhetsfaktorer, bland annat geopolitisk
oro, väder, valuta och Kinas import, påverkar nu
marknaderna för både spannmål och oljeväxter.
Prisnivåerna är fortfarande höga men volatila,
vilket troligen kommer att fortsätta. Den senaste

WASDE-rapporten från USDA lämnade inte så
stort avtryck då inga större volymjusteringar
gjordes av prognoserna. Däremot sänkte CONAB,
Brasiliens motsvarighet till USDA, sitt estimat av
landets sojaproduktion med cirka 10 procent vilken
initialt påverkade sojapriset uppåt. Vetepriset har
backat något under de senaste veckorna,
exportvolymerna från EU har avtagit, bland annat
försvagar starkare euro (jmf med US dollar) EU:s
konkurrenskraft på exportmarknaden. Därtill har
oroligheterna i och omkring Ukraina bidragit till att
vetepriset varierat mycket. Kina, den viktigaste
importören av flera jordbruksprodukter förutspås
av USDA att minska importen av majs under 2022
till 20 miljoner ton från 26 miljoner ton i fjol.
Priser anges i kr/dt

2021-12-10

2022-01-21 diff kr/dt

diff %

Kvarnvetenotering Matif nearby
Vete Chicago nearby
Svensk partiindikation brödvete

292
261
284

284
266
278

-8
5
-6

-2,7%
1,9%
-2,1%

Korn Hamburg 14,5%
Havre CBOT nearby
Majs Chicago nearby

270
378
211

272
337
220

2
-41
9

0,7%
-10,8%
4,3%

Raps Matif nearby
Sojamjöl Chicago nearby
Palmkärneexp Hamburg

735
360
223

791
401
241

56
41
18

7,6%
11,4%
8,1%

9,08
10,24

9,18
10,4

0,1
0,16

1,1%
1,6%

Dollar
Euro
Källa: Foder&Spannmål

Priset på nötkött har ökat i Sverige och EU.
Efterfrågan internationellt är stor, framförallt
ökade Kina importen under januari, delvis
temporärt inför deras nyår som firas i februari.
Efter att ha undantagits till följd av två fall av BSE

tillåts åter Brasilien exportera till Kina. Utbudet är
lågt vilket gäller flera marknader och efterfrågan,
främst från Kina, bidrar till stigande priser. Det är
osäkert om slakteriernas betalningsförmåga räcker
till att höja avräkningspriset ytterligare då även
slakterierna påverkas av ökande kostnader för
bland annat transport och energi.

Det har varit små rörelser i priset på slaktsvin i EU
och Sverige. I EU ligger det på en historiskt låg nivå
och i Sverige är nivån historiskt hög. Lönsamheten
pressas av stigande kostnader för insatser som
foder och energi. Fortsatt högt utbud i EU indikerar
inget hopp om högre priser i närtid men senare
under 2022 antas kostnadsläget bidra till minskad
produktion i EU som kan påverka avräkningspriset.

Priserna på mjölkråvara internationellt har fortsatt
att stiga men Arlas avräkningspris till lantbrukarna
är oförändrat i februari. Globalt fortsätter utbudet
att mattas, drivet av höga kostnader, främst i EU
och USA. I Oceanien påverkar vädret produktionen
som till stor del är betesbaserad och mjölkutbudet
följer betets kvalitet och tillväxt. Dessutom gör det
höga kostnadsläget att det blir mindre intressant
med eventuell stödutfodring. Priset på smör och
mjölkpulver är på historiskt höga nivåer medan
priserna i dagligvaruhandeln inte haft samma
starka uppgång.

Produktionen av ägg i Sverige sjönk med 14 %
under 2021till följd av fågelinfluensan men i slutet
av året var volymerna åter uppe på historiskt mer
normala nivåer. Avräkningspriset på ägg är i stort
oförändrat sedan kvartal 4. Enligt Scandistandards
rapport för kvartal 4 väntas priset på kyckling mot
kund öka gradvis under 2022 vilket förbättrar
utsikterna för ökade producentpriser. Trots
utmanande kostnadsläge har avräkningspriserna
utvecklats positivt för både ägg och kyckling.
Fortsätt vara uppmärksam på fågelinfluensa och

rapportera sjuka/döda vilda fåglar:
https://rapporteravilt.sva.se/

Virkespriserna steg under fjärde kvartalet både
sett till föregående kvartal och jämfört med samma
kvartal 2020. Störst ökning för både timmer och
massaved skedde i södra Sverige medan det i
övriga delar varit med stabilt med undantag för
timmerpriset i mellersta regionen som också ökade.

Råoljepriset har stigit till över 90 dollar per fat
under februari och är nu på den högsta nivån sedan
2014. Oljeprisuppgången drivs förutom av en ökad
global efterfrågan även av en växande osäkerhet
kring oljeförsörjningen i och med den spända
politiska utvecklingen mellan Ryssland och
Ukraina. Ryssland är världens näst största
oljeexportör efter Saudiarabien. En minskad rysk
oljeexport skulle kunna få stora implikationer på
den globala oljemarknaden om USA och EU skulle
införa sanktioner mot Ryssland. IEA räknar med att
den globala oljekonsumtionen når 100,6 miljoner
fat per dag under 2022 och är därmed på en högre
nivå än före pandemin. Ett högt råoljepris ökar
dock incitamenteten för en högre oljeproduktion i
andra oljeproducerande länder, vilket skulle vara
dämpande på oljepriset. Terminspriset på råolja för
leverans i juni och december 2022 prissätts till 88
respektive 84 dollar per fat. Dieselpriset fortsätter
att stiga till nya rekordnivåer. Ett dieselpris på över
21 kronor per liter inklusive moms innebär att
Sverige har de högsta dieselpriserna i världen. Vi
räknar med att drivmedelspriserna kommer att
stiga ytterligare under året. Den globala
efterfrågan på drivmedel förväntas öka under
2022 nu när corona-restriktionerna tas bort.
Samtidigt påverkas dieselpriset allt mer av
prisutvecklingen på biobränsle som nu ska utgöra
30 procent av svensk diesel, enligt
reduktionsplikten. Under nästa år ska denna andel
uppgå 35 procent för att gradvis öka till 66 procent
år 2030. Förutom att det är dyrare att producera
biobränsle finns det kapacitetsbrister som bidrar
till att utbudet på biobränsle inte växer i takt med
den ökade efterfrågan.
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Ansvarsbegränsningar
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara en personlig rekommendation eller rådgivning. All information i detta dokument är
sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas
därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att eventuella prognoser är subjektiva och baseras på
den information som finns tillgänglig just nu och kan ändras om förutsättningarna förändras. Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller
skada av vad slag det än må vara som grundar sig på användande av detta dokument.

2

