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Råvaror och Energi 

 

Stigande globala livsmedelspriser – ett omslag i inflationen 

   Swedbanks totala råvaruprisindex, USD 

  
 

• I mars sjönk SwI mars sjönk SwI mars sjönk SwI mars sjönk Swedbanks totala råvaruprisindex edbanks totala råvaruprisindex edbanks totala råvaruprisindex edbanks totala råvaruprisindex i dollar i dollar i dollar i dollar 
räknaräknaräknaräknatttt    med 0,7 procentmed 0,7 procentmed 0,7 procentmed 0,7 procent    jämfört med fejämfört med fejämfört med fejämfört med febbbbruariruariruariruari    drdrdrdriiiivet av vet av vet av vet av 
lägrelägrelägrelägre    priser påpriser påpriser påpriser på    indindindindustrimetaller och eneustrimetaller och eneustrimetaller och eneustrimetaller och enerrrrgiråvaror. giråvaror. giråvaror. giråvaror. Den Den Den Den 
eskalerande politiska kreskalerande politiska kreskalerande politiska kreskalerande politiska kriiiisen i Ukraina harsen i Ukraina harsen i Ukraina harsen i Ukraina har    hittills haft bhittills haft bhittills haft bhittills haft be-e-e-e-
gränsadgränsadgränsadgränsadeeee    effeeffeeffeeffekkkktttterererer    på råvarumarpå råvarumarpå råvarumarpå råvarumarkkkknaderna. Oljepriset bnaderna. Oljepriset bnaderna. Oljepriset bnaderna. Oljepriset be-e-e-e-
finner sig alltjämt i prisintefinner sig alltjämt i prisintefinner sig alltjämt i prisintefinner sig alltjämt i prisinterrrrvallet 105vallet 105vallet 105vallet 105----110 dollar per fat 110 dollar per fat 110 dollar per fat 110 dollar per fat 
vilket oljeprisevilket oljeprisevilket oljeprisevilket oljepriset fluktt fluktt fluktt fluktuuuuerat kring sedan 2011erat kring sedan 2011erat kring sedan 2011erat kring sedan 2011.  E.  E.  E.  Ett ökat tt ökat tt ökat tt ökat 
oljeutbud oljeutbud oljeutbud oljeutbud inte minst inte minst inte minst inte minst frånfrånfrånfrån    USAUSAUSAUSA    och föoch föoch föoch förrrrväntningar om en väntningar om en väntningar om en väntningar om en 
högre ohögre ohögre ohögre olllljeproduktion i OPEC jeproduktion i OPEC jeproduktion i OPEC jeproduktion i OPEC begränsabegränsabegränsabegränsarrrr    en större oljen större oljen större oljen större olje-e-e-e-
pripripriprissssuppgång trotsuppgång trotsuppgång trotsuppgång trots    en ökad geen ökad geen ökad geen ökad geoooopolitisk osäkerhetpolitisk osäkerhetpolitisk osäkerhetpolitisk osäkerhet. . . .     

• Produktionsstörningar och farhågor för en lägre global Produktionsstörningar och farhågor för en lägre global Produktionsstörningar och farhågor för en lägre global Produktionsstörningar och farhågor för en lägre global 
livsmedelsproduktion har drivit upp livlivsmedelsproduktion har drivit upp livlivsmedelsproduktion har drivit upp livlivsmedelsproduktion har drivit upp livssssmedelsprmedelsprmedelsprmedelspriiiiserna serna serna serna 
på bred front. Sedan februari i år har Swedbanks råvarpå bred front. Sedan februari i år har Swedbanks råvarpå bred front. Sedan februari i år har Swedbanks råvarpå bred front. Sedan februari i år har Swedbanks råvaru-u-u-u-
prisprisprisprisiiiindex för livsmedel stigit med närmare 20 prndex för livsmedel stigit med närmare 20 prndex för livsmedel stigit med närmare 20 prndex för livsmedel stigit med närmare 20 proooocent cent cent cent i i i i 
dollar räknat, dollar räknat, dollar räknat, dollar räknat, vilket är den största prisökningen sedan vilket är den största prisökningen sedan vilket är den största prisökningen sedan vilket är den största prisökningen sedan 
sommsommsommsommaaaaren 2012.  ren 2012.  ren 2012.  ren 2012.  Omsvängningen iOmsvängningen iOmsvängningen iOmsvängningen innnnnenenenebär ett gradvis bär ett gradvis bär ett gradvis bär ett gradvis 
högre pristryck från livsmedelssidan jämfört med i fjol då högre pristryck från livsmedelssidan jämfört med i fjol då högre pristryck från livsmedelssidan jämfört med i fjol då högre pristryck från livsmedelssidan jämfört med i fjol då 
sjunkandesjunkandesjunkandesjunkande    globala livsmedelglobala livsmedelglobala livsmedelglobala livsmedelssssprisepriseprisepriserrrrna na na na till viss del bidrog till viss del bidrog till viss del bidrog till viss del bidrog 
till den låga globala inflatill den låga globala inflatill den låga globala inflatill den låga globala inflattttionenionenionenionen....        

• Industrimetallerna Industrimetallerna Industrimetallerna Industrimetallerna sjönk på bred front i mars där växande sjönk på bred front i mars där växande sjönk på bred front i mars där växande sjönk på bred front i mars där växande 
metallager och osäkerhet om dmetallager och osäkerhet om dmetallager och osäkerhet om dmetallager och osäkerhet om den kinen kinen kinen kineeeesiska ekonomin var siska ekonomin var siska ekonomin var siska ekonomin var 
återhållande faktorer för metallåterhållande faktorer för metallåterhållande faktorer för metallåterhållande faktorer för metallprisernaprisernaprisernapriserna. . . . Störst prisfall i Störst prisfall i Störst prisfall i Störst prisfall i 
mars svarade koppar för. mars svarade koppar för. mars svarade koppar för. mars svarade koppar för. UndantUndantUndantUndantaaaaget var nget var nget var nget var nickel ickel ickel ickel som gick som gick som gick som gick 
mot strömmen där priset mot strömmen där priset mot strömmen där priset mot strömmen där priset har stigit med har stigit med har stigit med har stigit med 40404040    procent sprocent sprocent sprocent se-e-e-e-
dan årsskiftet.dan årsskiftet.dan årsskiftet.dan årsskiftet.    Ytterligare prisfall på metaYtterligare prisfall på metaYtterligare prisfall på metaYtterligare prisfall på metalllller ställer ler ställer ler ställer ler ställer 
högrehögrehögrehögre    krav på produktionsinskränkningarkrav på produktionsinskränkningarkrav på produktionsinskränkningarkrav på produktionsinskränkningar....        

Swedbanks totala råvaruprisindex sjönk i mars med 0,7 procent 
i dollar räknat jämfört med februari.  Kronapprecieringen 
gentemot dollarn innebar att råvaruprisindexet i kronor räknat 

sjönk med 1,9 procent. Det största prisfallet gällde industrirå-
varor i synnerhet industrimetaller vilka föll med 2,8 procent 
mellan månaderna medan livsmedelspriserna steg. Den geopo-
litiska spänningen mellan Ryssland och EU/USA med risk för 
störningar i energiförsörjningen och en minskad oljeproduktion 
i OPEC-länderna gav relativt små effekter på oljepriset under 
mars månad. Istället var det en lägre global efterfrågan som 
drog ned det genomsnittliga oljepriset (Brent) med 0,7 procent 
i dollar termer.  I april har den politiska krisen i regionen eskale-
rats.  Farhågor för ett minskat oljeutbud vid eventuella han-
delssanktioner mot Ryssland har drivit upp oljepriset något de 
senaste veckorna (109 dollar i skrivande stund) men priset lig-
ger alltjämt kvar i intervallet 105-110 dollar.   

Motverkande effekter på oljepriset är USA:s växande roll som 
oljeproducent som bedöms fortsätta att växa . IEA räknar med 
att oljeproduktionen utanför OPEC ökar med 1,8 miljoner fat 
samtidigt som det finns en stor produktionspotential i flera 
OPEC-länder i synnerhet Irak, Iran och Libyen.    I OPEC-
länderna finns det starka motiv att höja produktionsnivåerna 
inte minst i de länder där politisk oro eller sanktioner begränsat 
oljeproduktionen.   I Irak har produktionen av olja tagit fart och 
förväntas stiga ytterligare framöver även om det är långt kvar 
till tidigare produktionsnivåer.  En högre oljeproduktion från 
Iran skulle också öka den globala tillgången på olja.  

 Den förvärrade geopolitiska utvecklingen i Ukraina och den 
växande spänningen mellan USA/EU och Ryssland ökar dock 
sannolikheten för ett högre råoljepris än vad vi prognostiserade 
i april där vi räknade med att oljepriset skulle sjunka ned till 105 
dollar per fat i slutet av året.  

Priset på kol fortsatte sin trendmässiga nedgång, ett fall med 
4,0 procent på månadsbasis, och befinner sig nu på den lägsta 
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prisnivån sedan 2009. Ett växande utbud och en lägre kinesisk 
stålproduktion bidrar till de lägre kolpriserna. Den långvariga 
prisnedgången och sjunkande lönsamhet som följd ökar kraven 
produktionsinskränkningar.  Samtidigt kan de låga kolpriserna 
och en ökad osäkerhet om den framtida energiförsörjningen i 
Europa leda till en ökad kolanvändning, åtminstone tillfälligt.  

Brent och WTIBrent och WTIBrent och WTIBrent och WTI----olja i USDolja i USDolja i USDolja i USD    

 

Utbudsstörningar driver upp livsmedelsprisernaUtbudsstörningar driver upp livsmedelsprisernaUtbudsstörningar driver upp livsmedelsprisernaUtbudsstörningar driver upp livsmedelspriserna    

De globala livsmedelspriserna vände kraftigt upp och på bred 
front i mars och Swedbanks råvaruprisindex steg i dollar räknar 
med 9,0 procent i mars efter att ha stigit med 10,6 procent i 
februari. Det är den största månatliga ökningen sedan 2012, i 
samband med den omfattande torkan i USA. Drycker såsom 
kaffe och juice har stigit med drygt 25 procent på två månader. 
Kaffepriset ökade med över 40 procent, vilket delvis kan härle-
das av ett minskat utbud på grund av frost och torrt väder i 
Brasilien. 

Globala livsmedelsråvarorGlobala livsmedelsråvarorGlobala livsmedelsråvarorGlobala livsmedelsråvaror, 2010=100, 2010=100, 2010=100, 2010=100    

 

Spannmålspriserna som trendmässigt sjönk under fjolåret har 
stigit med sammantaget 13 procent sedan årsskiftet i dollar 
räknat, men är alltjämt på en lägre nivå jämfört med våren förra 
året.  Prisuppgången drivs av farhågor för en lägre amerikansk 
produktion och sämre spannmålskvalitet efter den kalla vin-
tern. En annan faktor är den politiska krisen i Ukraina/Ryssland, 
som kan äventyra utbudet på spannmål i synnerhet på vete, 
länder som svarar för närmare en femtedel av globala veteex-
porten.  Priserna på animaliska produkter såsom fläskkött har 
stigit kraftigt och som har drivits upp av minskad fläskprodukt-
ion på grund av virussjukdomar inom den amerikanska jord-
brukssektorn. 

Den uppåtriktade pristrenden för livsmedel och fjolårets låga 
prisnivåer innebär att årstakten kommer att stiga påtagligt i år 
i synnerhet under andra halvåret.  Det innebär att inflationsim-
pulserna från livsmedel kommer att öka framöver efter att ha 
varit dämpande på inflationen det senaste året.  

Brett prisfall på metallerBrett prisfall på metallerBrett prisfall på metallerBrett prisfall på metaller    ––––    återhämtningåterhämtningåterhämtningåterhämtningen dröjeren dröjeren dröjeren dröjer    

Industrimetallerna föll med 1,3 procent i mars jämfört med feb-
ruari och innebär att priserna var 10 procent lägre jämfört med 
för tolv månader sedan.  Koppar svarade för det största månat-
liga prisfallet (-6,8 procent) följt av bly (-2,6 procent) och zink (-
1,0). Järnmalmspriset sjönk för tredje månaden i rad som en 
följd av den lägre stålproduktionsökningen i Kina.  I år förutses 
stålproduktionen öka med 3 procent. Det är en halvering av 
tillväxten jämfört med 2013 och ett resultat av statsmakternas 
försöka att balansera ekonomin från den kraftigt investerings-
ledda expansionen. 

Metallprisutvecklingen 2013Metallprisutvecklingen 2013Metallprisutvecklingen 2013Metallprisutvecklingen 2013----2014, 2014, 2014, 2014, 1 1 1 1 januari 2013=100januari 2013=100januari 2013=100januari 2013=100 

 

Den tröga globala konjunkturåterhämtningen, en ökad oro för 
den kinesiska ekonomin och fortsatt stora metallvarulager bi-
drar till de lägre metallpriserna. Trycket på produktionsin-
skränkningar finns därmed kvar. Det gäller bland annat för kop-
par där produktionen fortsätter att växa snabbare än efterfrå-
gan i kölvattnet av de expansionsinvesteringar som gruvnä-
ringen genomförde när den kinesiska ekonomin växte med två-
siffriga tal. Ytterligare prisfall ligger därför i korten de närm-
aste månaderna såvida inte utbudet på koppar påtagligt be-
gränsas.  

Nickel är den industrimetall som går emot strömmen. I mars 
steg priset på nickel med 10,3 procent i dollar räknat. Prisupp-
gången är en följd av Indonesiens beslut i vintras om export-
förbud av nickel men också oron för en minskad rysk nickelex-
port.  Indonesien och Ryssland svarar för 40 procent av värl-
dens nickelproduktion.    

Metallvarulager, miljoner tonMetallvarulager, miljoner tonMetallvarulager, miljoner tonMetallvarulager, miljoner ton    

 

En trög global industrikonjunktur och stora metallvarulager har 
tvingat råvaruproducenterna att dra ned på produktionen eller 
skjuta fram planerade kapacitetsutbyggnader.  Under april må-
nad har metallpriserna stigit något i synnerhet för nickel och 
järnmalm, medan priset koppar fortsätter att belastas av för-
väntningar om ett stigande kopparutbud och svagare kinesisk 
tillväxt. Vi står dock fast vid vår bedömning att metallpriserna 
har bottnat ur efter att ha fallit med över 30 procent sedan 
pristoppen 2011 för att sedermera vända upp under senare 
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delen av 2014 när metallvaruproduktionen anpassas till den 
lägre globala efterfrågan.   

 

Swedbanks råvaruprisindex bygger på den svenska råvaruimportens samman-
sättning, där råoljan väger tyngst i indexet. Nedan visas vikterna i råvaruprisin-
dexet för de olika huvudgrupperna.  

Livsmedel  6,9 

Jordbruksråvaror  9,6 

Icke-järnmetaller  10,5 

Järnmalm/skrot  3,7 

Råolja   66,3 

Kol   3,0 

Totalt   100,0 

 

Macro Research 

Jörgen Kennemar  
Tel: +46 8 700 9804 
e-mail: jorgen.kennemar@swedbank.se 
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Före ningsSpa rba nke ns Rå va ruprisinde x i SEK

Ba sår 2000

1.2014 2.2014 3.2014

Totalt inkl energi 243,2 248,0 243,3

     1 mån procent -3,4 2,0 -1,9

    12 mån procent -4,0 -2,4 -0,9

Totalt exkl energi 172,4 172,6 170,0

     1 mån procent -2,1 0,2 -1,6

    12 mån procent -6,7 -6,4 -6,0

Industriråvaror 179,5 175,2 168,2

     1 mån procent -2,2 -2,4 -4,0

    12 mån procent -4,9 -7,7 -9,1

varav ma ssa 641,1 646,1 641,3

     1 mån procent -0,4 0,8 -0,7

    12 mån procent 11,8 13,6 9,9

Icke-järnmetaller 146,4 144,6 140,9

     1 mån procent -0,5 -1,2 -2,5

    12 mån procent -12,5 -12,9 -10,4

varav koppa r 5137,7 5045,7 4645,1

     1 mån procent 0,4 -1,8 -7,9

    12 mån procent -9,4 -9,7 -13,4

varav a luminium 1215,8 1194,9 1186,6

     1 mån procent -1,6 -1,7 -0,7

    12 mån procent -15,4 -16,0 -11,4

varav bly 1513,3 1488,7 1432,4

     1 mån procent -0,1 -1,6 -3,8

    12 mån procent -8,2 -9,5 -6,3

varav zink 1435,5 1435,8 1403,2

     1 mån procent 2,3 0,0 -2,3

    12 mån procent 0,3 -2,6 3,5

varav nicke l 9914,7 10012,7 10907,7

     1 mån procent 0,3 1,0 8,9

    12 mån procent -19,4 -18,5 -6,9

jä rnma lm och skrot 422,8 403,0 369,2

     1 mån procent -3,8 -4,7 -8,4

    12 mån procent -2,4 -9,5 -16,1

Energiråvaror 274,7 281,5 275,8

     1 mån procent -3,8 2,5 -2,0

    12 mån procent -3,2 -1,3 0,6

varav kol 223,0 209,9 199,0

     1 mån procent -4,4 -5,8 -5,2

    12 mån procent -10,0 -14,3 -17,0

varav rå olja 277,0 284,8 279,3

     1 mån procent -3,8 2,8 -1,9

    12 mån procent -2,9 -0,8 1,3

Livsmedel 147,7 163,7 176,1

     1 mån procent -1,9 10,8 7,6

    12 mån procent -13,5 -1,2 5,7

varav kaffe 78,0 97,2 115,0

     1 mån procent 3,1 24,6 18,2

    12 mån procent -18,2 6,7 24,9
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DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer    

What our research is based onWhat our research is based onWhat our research is based onWhat our research is based on    

Swedbank Research a unit within Large Corporates & Institutions bases the research on a 
variety of aspects and analysis. 

For example: A fundamental assessment of the cyclical and structural economic, current or 
expected market sentiment, expected or actual changes in credit rating, and internal or 
external circumstances affecting the pricing of selected FX and fixed income  instruments.  

Based on the type of investment recommendation, the time horizon can range from short-
term up to 12 months. 

Recommendation Recommendation Recommendation Recommendation structurestructurestructurestructure    

Recommendations in FX and fixed income instruments are done both in the cash market and 
in derivatives.  

Recommendations can be expressed in absolute terms, for example attractive price, yield or 
volatility levels. They can also be expressed in relative terms, for example long positions 
versus short positions.  

Regarding the cash market, our recommendations include an entry level and our recommen-
dation updates include profit and often, but not necessarily, exit levels. Regarding recom-
mendations in derivative instruments, our recommendation include suggested entry cost, 
strike level and maturity. 

In FX, we will only use options as directional bets and volatility bets with the restriction that 
we will not sell options on a net basis, i.e. we will only recommend positions that have a 
fixed maximum loss. 

Analyst’s certificationAnalyst’s certificationAnalyst’s certificationAnalyst’s certification    

The analyst(s) responsible for the content of this report hereby confirm that notwithstand-
ing the existence of any such potential conflicts of interest referred to herein, the views 
expressed in this report accurately reflect their personal views about the securities covered. 
The analyst(s) further confirm not to have been, nor are or will be, receiving direct or indirect 
compensation in exchange for expressing any of the views or the specific recommendation 
contained in the report. 

Issuer, distribution & recipientsIssuer, distribution & recipientsIssuer, distribution & recipientsIssuer, distribution & recipients    

This report by Swedbank Research is issued by the Swedbank Large Corporates & Institu-
tions business area within Swedbank AB (publ) (“Swedbank”). Swedbank is under the super-
vision of the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). 

In no instance is this report altered by the distributor before distribution. 

In Finland this report is distributed by Swedbank’s branch in Helsinki, which is under the 
supervision of the Finnish Financial Supervisory Authority (Finanssivalvonta). 

In Norway this report is distributed by Swedbank’s branch in Oslo, which is under the super-
vision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). 

In Estonia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the supervision of the 
Estonian Financial Supervisory Authority (Finantsinspektsioon). 

In Lithuania this report is distributed by “Swedbank” AB, which is under the supervision of 
the Central Bank of the Republic of Lithuania (Lietuvos bankas).  

In Latvia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the supervision of The 
Financial and Capital Market Commission (Finanšu un kapitala tirgus komisija). 

In the United States this report is distributed by Swedbank First Securities LLC ('Swedbank 
First'), which accepts responsibility for its contents. This report is for distribution only to 
institutional investors. Any United States institutional investor receiving the report, who 
wishes to effect a transaction in any security discussed in the report, should do so only 
through Swedbank First. Swedbank First is a U.S. broker-dealer, registered with the Securi-
ties and Exchange Commission, and is a member of the Financial Industry Regulatory Au-
thority. Swedbank First is part of Swedbank Group. 

For important U.S. disclosures, please reference: 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm 

In the United Kingdom this communication is for distribution only to and directed only at 
"relevant persons". This communication must not be acted on – or relied on – by persons 
who are not "relevant persons". Any investment or investment activity to which this docu-
ment relates is available only to "relevant persons" and will be engaged in only with "rele-
vant persons". By "relevant persons" we mean persons who:  

• Have professional experience in matters relating to investments falling within Article 
19(5) of the Financial Promotions Order. 

• Are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Financial Promotion Order 
("high net worth companies, unincorporated associations etc"). 

• Are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity 
(within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) – 
in connection with the issue or sale of any securities – may otherwise lawfully be 
communicated or caused to be communicated. 

Limitation of liabilityLimitation of liabilityLimitation of liabilityLimitation of liability    

All information, including statements of fact, contained in this research report has been 
obtained and compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no 
representation or warranty, express or implied, is made by Swedbank with respect to the 
completeness or accuracy of its contents, and it is not to be relied upon as authoritative and 
should not be taken in substitution for the exercise of reasoned, independent judgment by 
you. 

Be aware that investments in capital markets – such as those described in this document – 
carry economic risks and that statements regarding future assessments comprise an ele-
ment of uncertainty. You are responsible for such risks alone and we recommend that you 
supplement your decision-making with that material which is assessed to be necessary, 
including (but not limited to) knowledge of the financial instruments in question and the 
prevailing requirements as regards trading in financial instruments. 

Opinions contained in the report represent the analyst's present opinion only and may be 
subject to change. In the event that the analyst's opinion should change or a new analyst 
with a different opinion becomes responsible for our coverage of the company, we shall 
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