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Prognos

Den globala inflationen fortsätter att överraska
uppåt och är på nivåer som vi inte har sett på flera
decennier. Inledningsvis drogs inflationen upp av
höga priser på el- och drivmedel men nu omfattas
allt fler varor och tjänster. Detta har tvingat
centralbankerna att snabbt ställa om mot en
betydligt stramare penningpolitik. Kritiker anser
dock att den höga inflationen främst är orsakad av
utbudsstörningar i spåren av pandemin och av
kriget i Ukraina. Något som centralbankerna inte
kan påverka. Istället kan alltför stora räntehöjningar öka risken för lågkonjunktur inte minst i
länder där skulduppbyggnaden har stigit rejält.
Världsbanken har reviderat ned den globala
tillväxten kraftigt för i år till 2,9 procent från
tidigare prognostiserat 4,1 procent och varnar för
en längre period med svagare tillväxt och högre
inflation. De svenska hushållens trängda läge syns
tydligt i Konjunkturinstitutets hushållsbarometer
som befinner sig långt under normala nivåer. Även
om näringslivet fortsätter att ha en hög aktivitet
har nedåtriskerna ökat i och med hushållens ökade
pessimism samtidigt som bostadsmarknaden står
inför ökade utmaningar när räntorna stiger och
hushållens köpkraft krymper.

Det är fortsatt stor osäkerhet i marknaden kopplat
till kriget i Ukraina. Vetepriset har gått ner efter
samtal mellan FN och Ryssland för att hitta möjliga
exportvägar från Ukraina för vete och majs. Fokus
har också flyttats till kommande skörd och därmed
viss skördepress av priserna. Torrt väder i södra
Europa och USA bidrar till att priserna hålls uppe.
Även tidiga indikationer om förväntad La Niña ger
stöd för priset. I Argentina förväntas exempelvis

vetesådden minska till följd av allt för torrt väder.
Priset på raps har sjunkit senaste veckorna.
Indonesien har släppt exportförbudet på palmolja
vilket bidragit till prispress på vegetabiliska oljor
och raps. Fortsatta nedstängningar i Kina till följd
av covid-19 påverkar efterfrågan negativt vilket
också bidragit till lägre pris för vegetabiliska oljor.
Den svenska kronan har tappat i värde senaste
månaden vilket innebär att priserna i SEK hålls
uppe trots nedgångar i EUR och USD. Priset på
handelsgödsel har sjunkit trots högt pris på gas.
Dock uppges tillgången på gödsel vara begränsad.
FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation)
ser i sin halvårsvisa prognos att efterfrågan på
spannmål sjunker under 2022, framförallt från
animaliesektorn samtidigt som FAO förutspår lägre
spannmålsproduktion globalt. Framåt förväntas
marknaderna präglas av skördepress, kriget i
Ukraina och väderutveckling. Priserna kommer att
vara mycket rörliga och generellt på en fortsatt
hög nivå för både spannmål och oljeväxter.

I Sverige har avräkningspriserna fortsatt att stiga
medan de sjunkit inom EU men är fortfarande kvar
på en historiskt hög nivå. FAO ser att produktionen
i EU kommer att begränsas av höga kostnader
under 2022 medan man förutspår fortsatt tillväxt
och export från Brasilien. Efterfrågan bedöms god
och fortsatt återhämtning efter pandemin men
FAO ser risker för vikande efterfrågan kopplat till
sämre ekonomiska utsikter.

I Sverige har priset på slaktsvin och smågrisar
stigit men i övriga EU sjunker priset. Slakten i EU
ökar och EU-kommissionen har beslutat att avsluta
stödet för lagring av griskött som infördes under
våren vilket bidrar till att priset sjunker. Globalt
stiger produktionen och enligt FAO förväntas Kina
öka grisproduktionen med 8 procent under 2022
vilket innebär att Kinas produktion kommer att
överstiga nivån innan utbrottet av afrikansk
svinpest 2018.

Avräkningspriserna på mjölk steg ytterligare under
juni, Arla höjde acontopriset för både ekologisk och
konventionell mjölk vilket även andra mejerier
gjorde. Priset på mjölkpulver och smör har gått
sidledes på en hög nivå under maj och juni.
Rabobank prognostiserar att produktionen under
2022 förblir pressad på grund av de höga
kostnaderna men att en viss ökning i EU sker under
H2. Rabobank bedömer att priset sätter sig något
under H2 2022 kopplat till lägre efterfrågan och
ökad produktion. Försäljningen av ekologiskt
fortsatte att sjunka i Sverige under första
kvartalet.

Trenden för avräkningspriset på ägg är stigande
och vecka 20 var priset 17,73kr/kg, upp 2,22kr/kg
sedan vecka 16, enligt Jordbruksverket.
Internationellt påverkas marknaden för kyckling av
att stora volymer uteblivit från Ukraina och
exportrestriktioner från länder som drabbats av
fågelinfluensa. FAO väntar sig att Brasilien ska öka
kycklingproduktionen under 2022, samtidigt
bedömer man att Kina ska minska produktionen till
fördel för produktion av griskött, totalt bedöms
kycklingproduktionen öka med 0,8 procent medan
exporten ökar med 2,1 procent globalt.

Regeringen har beslutat om ändring av artskyddet
som innebär att störning som inte är av betydelse
inte ska omfattas av förbudet. Förändringen ska
träda i kraft den 1 oktober. Skogsstyrelsen
informerar om att granbarkborren svärmar och
uppmanar skogsägare att kontrollera sin skog i
berörda områden. Södra höjer ersättningen för
certifierad skogsråvara, dubbelcertifierat virke höjs
till 40kr/m3fub och lägger till Grot i certifieringstillägget. Internationellt fortsätter terminspriset
på sågad trävara vid CME sjunka. Konjunkturen är
fortsatt stark men osäkerheten för hur global
ekonomi utvecklas utgör en risk för nedgång inom
skogsindustrin trots att det i ett kort perspektiv är
en positiv prognos.

Skattesänkningen med 1,45 kronor per liter på
svensk diesel i maj för att mildra effekterna av de
stigande drivmedelspriserna har ätits upp. Priset
på diesel har sedan början av maj stigit med drygt
2 kronor per liter. Det beror i huvudsak på att
råoljepriset stiger vilket drivs av en förvånansvärt
stark global oljekonsumtion. Även kapacitetsbrister
efter flera år av minskade investeringar inte minst
under pandemiåren och EU:s beslut att förbjuda
import av rysk olja, som idag utgör en fjärdedel av
EU:s totala oljeimport, har en prishöjande effekt på
oljepriset. Samtidigt har kronan försvagats mot
dollarn, vilket spär på drivmedelspriserna i Sverige.
Sedan januari i år har kronan försvagats med drygt
tio procent mot dollarn. Att terminspriserna på
råolja har börjat sjunka under juni kan dock tyda på
förväntningar om att höjda räntor från
centralbankerna kommer att ha en avkylande
effekt på oljepriset.
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