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Prognos

Inflationen har tagit ordentlig fart under hösten. I
USA steg den till 6,2 procent i oktober jämfört med
4,1 procent i euroländerna och 3,1 procent i
Sverige. Det är den högsta inflationstakten på över
ett decennium, även om tillfälliga faktorer kan ha
drivit upp priserna när corona-restriktionerna har
tagits bort eller lättats. En stor del av uppgången
beror på högre energipriser. Men bestående brister
i utbudet och störningar i de globala handelsflödena förväntas driva inflationen framgent. En
omställning mot en mindre expansiv penningpolitik
är i antågande. Den norska centralbanken höjde
redan i september styrräntan från noll till 0,25
procent medan FED, ECB och Riksbanken dröjer
med räntehöjningarna och planerar att minska
obligationsköpen inledningsvis. I Swedbanks
senaste prognos förväntas Riksbanken höja
styrräntan under 2023, ett år tidigare än deras
prognos i den penningpolitiska rapporten i oktober.
Det blir i så fall första gången sedan 2014 som
Riksbankens styrränta hamnar över noll procent.

Priserna på de flesta jordbruksrelaterade råvaror
har fortsatt upp den senaste månaden. Börspriset
på vete och raps har tangerat osannolika 3
respektive 7 kr/kg. Om dessa prisnivåer bryts
varaktigt spekuleras det i att priserna kan öka
ytterligare. Efterfrågan är god och exporten av
vete från Ryssland och EU ökar. Om exporttakten
består kan lagernivåerna bli extremt låga vilket
bidrar till fortsatta prisuppgångar. Ryssland har
gjort ytterligare utspel kring eventuella exportkvoter i kombination med tullar som kan träda i

kraft under februari vilket också gett bränsle till
priserna. Dessutom kvarstår La Niña-relaterade
risker som kan sänka lagernivåerna ytterligare på
spannmål när det blir dags för skörd på södra
halvklotet. Australien är ensam bland de större
veteexportörerna som förväntas få en stor skörd,
men där regn nu riskerar att försvåra skörd och
försämra kvaliteten. Detta har även bidragit till att
driva upp priset på vete. Värt att notera är att
terminspriset på vete, september 2022, uppgår till
cirka 2,60 kr/kg. För den som har koll på sin
produktionskostnad kan detta vara ett intressant
läge för prissäkring. Skenande pris på insatsvaror
såsom gödsel och drivmedel innebär dock
osäkerhet för var produktionskostnaden landar.

Globalt har priset på nötkött backat efter att
exporten från Brasilien, världens största exportör,
till Kina har begränsats till följd av misstänkta fall
av BSE. Inom EU har dock priserna stigit i oktober,

möjligtvis tar EU exportandelar från Brasilien.
Enligt EU:s prognos sjunker produktionen 0,5
procent under 2021 och 0,9 procent under 2022.
Samtidigt minskar konsumtionen 0,6 procent.
Stigande priser på bland annat foder bidrar till den
lägre produktionen. Detta ger en positiv bild för
den framtida prisutvecklingen på nötkött.

Ett överutbud av griskött i EU i kombination att
Kinas import avtar bidrar till att priset på griskött
har fortsatt sjunka i EU. Prognosen från EUkommissionens visar att produktionsökningen
avtar under 2022 till 0,5 procent, jämfört med en
ökning på 1,7 procent under 2021. Samtidigt
minskar exportberoendet till Kina vilket förbättrar
marknadsbalansen. Sektorn pressas av höga
foderpriser framförallt inom EU men även i Sverige
där avräkningspriserna är relativt oförändrade.

Arla höjde acontopriset med 11 öre/kg i november.
Internationellt har råvarupriserna på mjölkpulver
och smör stigit under den senaste månaden vilket
ger stöd för ytterligare ökning av avräkningspriset.
Enligt EU-kommissionen minskar antalet mjölkkor
0,9 procent 2021 och de höga foderpriserna
innebär att avkastningen hålls tillbaka. I Oceanien
är säsongen fortfarande avvaktande och även i
USA har ökningstakten sjunkit. Trots det spår EUkommissionen att de säsongsmässiga prisökningarna kan bli försiktiga under den kommande
vintern. Detta beror dels på att Kinas import, som
varit på en hög nivå under hösten, avtar, och dels
på att nuvarande prisnivå på mjölkprodukter spås
hämma konsumtionen på priskänsliga marknader.

Höjd risknivå för fågelinfluensa i hela Sverige. I
vissa delar av södra Sverige är risken extra hög,
skyddsnivå 2. Detta innebär att fjäderfä ska hållas
inomhus. Orsaken är ökad smitta hos vilda fåglar.

Genom att rapportera sjuka/döda vilda fåglar
bidrar man till övervakningen:
https://rapporteravilt.sva.se/
Internationellt stiger priset på kycklingkött,
efterfrågan är god samtidigt som produktionen och
exporten begränsas av restriktioner kopplade till
fågelinfluensan.

Avverkningsanmälningarna är 5 procent högre till
och med oktober 2021 jämfört med samma period
2020. Jämfört med genomsnittet de senaste tio
åren är arealen dock 3 procent lägre. Det finns
stora regionala skillnader, vilket delvis kan
förklaras av granbarkborreangrepp, samt att
arealen fjällnära skog för avverkning varierat stort
det senaste året. Den starka skogskonjunkturen
under 2021 tros bidra till det ökade intresset
jämfört med 2020.
Lagren av sågtimmer är cirka 4 procent högre
jämfört med hösten 2020 och 7 procent högre än
snitten de senaste fem åren. Lagren av massaved
är cirka 16 procent lägre jämfört med 2020 och
5 procent lägre än snittet för senaste fem åren.

Med ett pris på närmare 19,50 kronor per liter.
inklusive moms, är dieselpriset i Sverige bland de
högsta i världen. Exklusive moms och
återbetalning av dieselskatt blir den faktiska
dieselkostnaden för företagaren i november cirka
13,60 kronor per liter. Det är en ökning med över
fyra kronor eller drygt 40 procent jämfört med
förra året. Förutom ett högre råoljepris har priset
fördyrats av beslutet att öka andelen biobränsle i
diesel. Eftersom det är dyrare att producera
biobränsle och andelen ska öka årligen kommer
detta vara prishöjande även de kommande åren.
Redan den första januari 2022 kan dieselpriset
stiga med närmare en krona när andelen biobränsle
ökar till 30,5 procent och koldioxidskatten höjs.
Råoljepriset har stabiliserats till drygt 80 dollar per
fat efter den branta uppgången i oktober.
Terminspriserna pekar på ett lägre oljepris under
2022. Det högre oljepriset förväntas dämpa
oljekonsumtionen men tenderar samtidigt att öka
oljeproduktionen. Samtidigt finns det ett växande
motstånd, inte minst i USA, för att begränsa
prisuppgången på drivmedel. Här kan USA spela en
central roll med en oljeproduktionsnivå som är
betydligt lägre än före pandemin.

Ansvarig utgivare: Ulf Möller, Segmentansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
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

