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Råvaror och Energi 

 

Osäkerhet om energiförsörjningen lyfter energipriserna 

   Swedbanks totala råvaruprisindex, USD 

  
 

• Pristrycket från de globala råvarumarknaderna var Pristrycket från de globala råvarumarknaderna var Pristrycket från de globala råvarumarknaderna var Pristrycket från de globala råvarumarknaderna var 
dämpat dämpat dämpat dämpat under maj månad. Swedbanks totala råvarupriunder maj månad. Swedbanks totala råvarupriunder maj månad. Swedbanks totala råvarupriunder maj månad. Swedbanks totala råvarupris-s-s-s-
index steg marginellt både i dollar och i kronor räknat index steg marginellt både i dollar och i kronor räknat index steg marginellt både i dollar och i kronor räknat index steg marginellt både i dollar och i kronor räknat 
jämfört med månaden innan. jämfört med månaden innan. jämfört med månaden innan. jämfört med månaden innan. Utvecklingen i Irak Utvecklingen i Irak Utvecklingen i Irak Utvecklingen i Irak och och och och 
Ukraina Ukraina Ukraina Ukraina under juni ökar dounder juni ökar dounder juni ökar dounder juni ökar dock risken för ett högre oljepris ck risken för ett högre oljepris ck risken för ett högre oljepris ck risken för ett högre oljepris 
än vad vi tidigare prognostiserän vad vi tidigare prognostiserän vad vi tidigare prognostiserän vad vi tidigare prognostiseraaaatttt. . . .     

• ExklusiveExklusiveExklusiveExklusive    energi sjönk råvaruprisindexet energi sjönk råvaruprisindexet energi sjönk råvaruprisindexet energi sjönk råvaruprisindexet i maj i maj i maj i maj med 2,5 med 2,5 med 2,5 med 2,5 
procent och procent och procent och procent och det det det det innebär att råvaruprisindexet är på den innebär att råvaruprisindexet är på den innebär att råvaruprisindexet är på den innebär att råvaruprisindexet är på den 
lägsta nivån sedan i vintras. Det kraftiga prisfallet på lägsta nivån sedan i vintras. Det kraftiga prisfallet på lägsta nivån sedan i vintras. Det kraftiga prisfallet på lägsta nivån sedan i vintras. Det kraftiga prisfallet på 
järnmalm, drygt 8 procent, bidrog till att delindexet för järnmalm, drygt 8 procent, bidrog till att delindexet för järnmalm, drygt 8 procent, bidrog till att delindexet för järnmalm, drygt 8 procent, bidrog till att delindexet för 
industriråvaror sjönk. En växande järnmindustriråvaror sjönk. En växande järnmindustriråvaror sjönk. En växande järnmindustriråvaror sjönk. En växande järnmalmsproduktion almsproduktion almsproduktion almsproduktion 
och en trög global omvärldskonjunktur pressaoch en trög global omvärldskonjunktur pressaoch en trög global omvärldskonjunktur pressaoch en trög global omvärldskonjunktur pressarrrr    järjärjärjärn-n-n-n-
malmspriserna. malmspriserna. malmspriserna. malmspriserna.     

• Även livsmedelspriserna föll tillbaka i maj Även livsmedelspriserna föll tillbaka i maj Även livsmedelspriserna föll tillbaka i maj Även livsmedelspriserna föll tillbaka i maj ––––    1,2 procent1,2 procent1,2 procent1,2 procent----    
efter att ha stigit med närmare 25 procent under mars efter att ha stigit med närmare 25 procent under mars efter att ha stigit med närmare 25 procent under mars efter att ha stigit med närmare 25 procent under mars 
och april. och april. och april. och april.     

Geopolitisk oro höjer riskpremien på råoljaGeopolitisk oro höjer riskpremien på råoljaGeopolitisk oro höjer riskpremien på råoljaGeopolitisk oro höjer riskpremien på råolja    

Farhågor om utbudsstörningar har ökat och oljepriset (Brent) 
prissätts nu kring 114-115 dollar per fat, den högsta nivån på 
över ett år efter att ha fluktuerat i intervallet 105-110 dollar 
per fat. Den sunniextremiska gruppen ISIS har på kort tid inta-

git flera större städer i norra delen av Irak och oron har ökat för 
att även södra delarna av landet, som svarar för 90 procent av 
landets oljeproduktion, ska påverkas.  

Irak är OPEC:s näst största oljeproducent med betydande re-
server och konflikten kan därmed få stora konsekvenser på 
oljemarknaden om den blir långvarig. I andra oljeproducerande 
länder såsom Libyen och Nigeria fortsätter oljeproduktionen 
att vara lägre än de uppsatta målen bl.a. på grund av politisk 
oro och sabotage. En förväntad irakisk oljeproduktion motsva-
rande 4 miljoner fat per dag i slutet av 2014 är nu i riskzonen 
samtidigt som prognoserna för den globala oljekonsumtionen 
har skruvats upp av OECD-ländernas internationella energi 
organisation (IEA) för både i år och för nästa år. Sammantaget 
innebär det att oljemarknaden blivit betydligt stramare jämfört 
vår bedömning i våras.  

Vi justerar upp oljeprognosen för i år och förutser ett genom-
snittligt oljepris på 110 dollar per fat jämfört med 107dollar i 
aprilprognosen. För nästa år räknar vi med ett oljepris på 104 
dollar (99,50 enligt tidigare bedömning) då USAs växande olje-
produktion och en avklingande geopolitik risk förväntas pressa 
tillbaka oljepriset. Krisen i Irak är dock svår att bedöma och det 
finns risk för att oljepriset kan bita sig kvar på högre nivåer. I 
huvudscenariot räknar vi med en högre oljeproduktion från 
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övriga OPEC-länder. Det gäller i synnerhet länder där produkt-
ionsvolymen har begränsats av politisk turbulens och/eller av 
exportbegränsningar. Det finns också ett växande politiskt 
tryck för att höja levnadsstandarden och en ökad oljeprodukt-
ion är den centrala finansieringskällan. En sådan utveckling 
innebär samtidigt en utmaning för OPEC där vissa medlemsta-
ter är starka motståndare mot högre produktionsnivåer.  

Swedbanks oSwedbanks oSwedbanks oSwedbanks oljeprisprognos (Brent) USDljeprisprognos (Brent) USDljeprisprognos (Brent) USDljeprisprognos (Brent) USD    

 

JJJJärnmalm ärnmalm ärnmalm ärnmalm och stål och stål och stål och stål tynger tynger tynger tynger men övrigmen övrigmen övrigmen övriga metaller a metaller a metaller a metaller stigerstigerstigerstiger    

Det kraftiga prisfallet på järnmalm, med drygt 8 procent mellan 
april och maj, var det främsta skälet till att delindexet för indu-
striråvarupriser sjönk. En växande järnmalmsproduktion och en 
trög global omvärldskonjunktur bidrar till de nedpressade järn-
malmspriserna som nu är på de lägsta nivåerna (under 90 dollar 
per ton) sedan hösten 2012. I Kina som är världens största kon-
sument av järnmalm har efterfrågan sjunkit i samband med en 
lägre investeringstillväxt och den pågåendekonsolideringen 
inom kinesisk stålindustri.  

Lägre järnmalmspriser och växande järnmalmslager har ännu 
inte satt några tydliga avtryck i järnmalmsproduktionen. Om-
struktureringen av den kinesiska stålindustrin (närmare hälften 
av världens stålproduktion) har ännu inte heller påverkat den 
globala stålproduktionen som i maj fortsatte av öka snabbare 
än den globala stålkonsumtionen. Detta har pressat tillbaka 
stålpriserna till de lägsta nivåerna sedan augusti förra året. 
Sannolikt ska det till ytterligare prisfall alternativt att struktur-
omvandlingen i Kina går snabbare innan större produktions-
neddragningar kan bli aktuella.  

Metallprisutvecklingen under 2014Metallprisutvecklingen under 2014Metallprisutvecklingen under 2014Metallprisutvecklingen under 2014, i USD, i USD, i USD, i USD    

 

För övriga industrimetaller var prisutvecklingen den omvända, 
och i synnerhet nickelpriset steg med hela 12,2% i maj jämfört 
med månaden innan. Det innebär att nickelpriset var drygt 30 
procent högre jämfört med för tolv månader sedan. Prisupp-
gången drivs främst av farhågor om ett mindre utbud i spåren 
av Indonesiens beslut att begränsa nickelexporten men av även 
oro för att Ryssland ska minska sina exportleveranser i kölvatt-
net av den eskalerande krisen i Ukraina. Priset på koppar steg 

med 3,2 procent och bröt därmed den senaste tidens prisned-
gång. Aluminium gick dock mot strömmen och priset föll till-
baka efter att ha stigit under de senaste månaderna.  

Metallprisutvecklingen i maj stödjer alltjämt vår bild om att 
prisbotten på metaller har nåtts och en gradvis prisökning för-
utses de närmaste kvartalen även om det kommer att variera 
mellan de olika metallerna. Grafen nedan visar dock att metall-
priserna alltjämt släpar efter jämfört med vad PMI indikerar 
sannolikt till följd av de stigande metallvarulagren och den 
tröga globala industrikonjunkturen.  

Industrimetaller och global PMIIndustrimetaller och global PMIIndustrimetaller och global PMIIndustrimetaller och global PMI    

 

Prisuppgången på livsmedel Prisuppgången på livsmedel Prisuppgången på livsmedel Prisuppgången på livsmedel har har har har stannastannastannastannatttt    av av av av     

De globala livsmedelspriserna föll med 1,2 procent i maj efter 
att ha stigit kraftigt och på bred front under mars och april. Det 
var främst lägre priser på tropiska drycker med kaffe i spetsen, 
som bidrog till nedgången. Trots fallet är prisnivån för dessa 
varugrupper alltjämt högre – drygt 20 procent - jämfört med 
samma period förra året. Prisuppgången på spannmål brom-
sade in under maj och priserna steg med 0,9 procent på må-
nadsbasis efter att ha stigit med 5,6 procent i genomsnitt un-
der mars och april.  

Indikationer på en normal försäsong gällande sådden i USA och 
förbättrade väderförhållande har bidragit till att pristrenden på 
spannmål börjat vända ned igen. FN:s Food and Agriculture 
Organisation (FAO) har reviderat upp den globala produktion 
prognosen av spannmål till 2 480 miljoner ton vilket ändå är 
1,4 procent lägre jämfört med fjolårets rekordnivåer. Det är 
framför allt en högre produktion av majs som har justerats upp 
medan utbudet av vete begränsas av lägre förväntade produkt-
ionstal i Kanada, USA och Turkiet.   

Uppreviderade produktionsprognoser och stigande spannmåls-
lager talar för ett begränsat pristryck under det närmaste halv-
året. Den största risken är om väderförhållandena skulle påtag-
ligt försämras de kommande veckorna.  

Trenden förTrenden förTrenden förTrenden för    livsmedelspriserlivsmedelspriserlivsmedelspriserlivsmedelspriserna pekar ned igenna pekar ned igenna pekar ned igenna pekar ned igen    
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För mejeriprodukterna (mjölk, smör och ost) har den globala 
pristrenden varit nedåtriktad under våren och försommaren om 
än från höga nivåer. Fjolårets prisuppgång, som till viss del 
drevs av exportbegränsningar från flera leverantörsländer, har 
i år följts av en växande mejeriexport och ökad produktion vil-
ket har haft en prispressande effekt som vi räknar med fortsät-
ter under de närmaste kvartalen. 

Prisutvecklingen på kött är fortsatt uppåtriktad och utbudet 
begränsas bland annat av en virussjukdom inom den ameri-
kanska köttindustrin.  Samtidigt ökar den globala efterfrågan, i 
synnerhet i tillväxtländerna där konsumtionsmönstren mot 
animaliska produkter förväntas stiga allteftersom köpkraften 
förbättras. Det talar för högre köttpriser framöver.  

 

 

 

    

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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FöreningsSpa rbanke ns Rå varuprisindex i USD

Ba så r 2000

3.2014 4.2014 5.2014

Totalt inkl energi 349,2 352,2 353,0

     1 mån procent -0,7 0,9 0,2

    12 mån procent -0,4 4,1 4,5

Totalt exkl energi 244,0 249,3 243,2

     1 mån procent -0,3 2,2 -2,5

    12 mån procent -5,5 -0,9 -0,5

Industriråvaror 241,4 246,7 239,7

     1 mån procent -2,8 2,2 -2,8

    12 mån procent -8,6 -4,2 -3,4

va ra v ma ssa 920,5 923,7 924,4

    1 mån procent 0,5 0,3 0,1

    12 mån procent 10,4 9,7 8,4

Icke-järnmetaller 202,3 210,3 212,3

     1 mån procent -1,3 4,0 0,9

    12 mån procent -10,0 -1,8 0,2

va ra v koppar 6667,6 6670,2 6885,7

     1 mån procent -6,8 0,0 3,2

    12 mån procent -13,0 -7,4 -4,8

va ra v a luminium 1703,2 1809,4 1748,7

     1 mån procent 0,6 6,2 -3,4

    12 mån procent -11,0 -2,5 -4,4

va ra v bly 2056,0 2085,6 2098,6

     1 mån procent -2,6 1,4 0,6

    12 mån procent -5,8 2,7 3,4

va ra v zink 2014,1 2030,3 2061,2

     1 mån procent -1,0 0,8 1,5

    12 mån procent 4,1 9,6 12,7

va ra v nicke l 15656,8 17370,9 19484,3

     1 mån procent 10,3 10,9 12,2

    12 mån procent -6,4 11,1 30,6

jä rnma lm och skrot 529,9 543,3 497,6

     1 mån procent -7,2 2,5 -8,4

    12 mån procent -15,7 -12,2 -11,8

Energiråvaror 395,9 397,8 401,7

     1 mån procent -0,8 0,5 1,0

    12 mån procent 1,1 5,6 5,9

va ra v kol 285,6 284,1 285,6

     1 mån procent -4,0 -0,5 0,5

    12 mån procent -16,6 -13,9 -13,6

va ra v rå olja 400,9 403,0 407,0

     1 mån procent -0,7 0,5 1,0

    12 mån procent 1,9 6,4 6,7

Livsmedel 252,8 258,4 255,4

     1 mån procent 9,0 2,2 -1,2

    12 mån procent 6,3 11,5 10,0

va ra v ka ffe 165,0 170,7 163,7

     1 mån procent 19,7 3,4 -4,1

    12 mån procent 25,6 31,8 29,2

Före ningsSparba nke ns Rå varuprisindex i SEK

Ba så r 2000

3.2014 4.2014 5.2014

Totalt inkl energi 243,3 250,7 252,1

     1 mån procent -1,9 3,0 0,6

    12 mån procent -0,9 5,1 3,9

Totalt exkl energi 170,0 177,5 173,7

     1 mån procent -1,6 4,4 -2,1

    12 mån procent -6,0 0,0 -1,0

Industriråvaror 168,2 175,6 171,2

     1 mån procent -4,0 4,4 -2,5

    12 mån procent -9,1 -3,3 -3,9

va ra v ma ssa 641,3 657,4 660,1

     1 mån procent -0,7 2,5 0,4

    12 mån procent 9,9 10,7 7,8

Icke-järnmetaller 140,9 149,7 151,6

     1 mån procent -2,5 6,2 1,3

    12 mån procent -10,4 -0,9 -0,3

va ra v koppa r 4645,1 4747,3 4917,3

     1 mån procent -7,9 2,2 3,6

    12 mån procent -13,4 -6,5 -5,3

va ra v a luminium 1186,6 1287,8 1248,8

     1 mån procent -0,7 8,5 -3,0

    12 mån procent -11,4 -1,6 -4,9

va ra v bly 1432,4 1484,3 1498,7

     1 mån procent -3,8 3,6 1,0

    12 mån procent -6,3 3,7 2,9

va ra v zink 1403,2 1445,0 1472,0

     1 mån procent -2,3 3,0 1,9

    12 mån procent 3,5 10,6 12,1

va ra v nicke l 10907,7 12363,2 13914,3

     1 mån procent 8,9 13,3 12,5

    12 mån procent -6,9 12,2 29,9

jä rnmalm och skrot 369,2 386,7 355,3

     1 mån procent -8,4 4,7 -8,1

    12 mån procent -16,1 -11,4 -12,2

Energiråvaror 275,8 283,1 286,8

     1 mån procent -2,0 2,7 1,3

    12 mån procent 0,6 6,6 5,4

va ra v kol 199,0 202,2 204,0

     1 mån procent -5,2 1,6 0,9

    12 mån procent -17,0 -13,1 -14,1

va ra v rå olja 279,3 286,8 290,6

     1 mån procent -1,9 2,7 1,3

    12 mån procent 1,3 7,4 6,1

Livsmedel 176,1 183,9 182,4

     1 mån procent 7,6 4,4 -0,8

    12 mån procent 5,7 12,6 9,4

va ra v ka ffe 115,0 121,5 116,9

     1 mån procent 18,2 5,7 -3,8

    12 mån procent 24,9 33,1 28,5
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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 structureRecommendation structureRecommendation structureRecommendation structure    

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 
endeavour (but do not undertake) to disseminate any such change, within the constraints of 
any regulations, applicable laws, internal procedures within Swedbank, or other circum-
stances. 

If you are in doubt as to the meaning of the recommendation structure used by Swedbank in 
its research, please refer to “Recommendation structure”. 

Swedbank is not advising nor soliciting any action based upon this report. If you are not a 
client of ours, you are not entitled to this research report. This report is not, and should not 
be construed as, an offer to sell or as a solicitation of an offer to buy any securities. 

To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted by Swedbank 
for any direct or consequential loss arising from the use of this report. 

Conflicts of interestConflicts of interestConflicts of interestConflicts of interest    

In Swedbank LC&I, internal guidelines are implemented in order to ensure the integrity and 
independence of the research analysts. 

For example: 

• Research reports are independent and based solely on publicly available information.  

• The analysts are not permitted, in general, to have any holdings or any positions 
(long or short, direct or via derivatives) in such Financial Instruments that they rec-
ommend in their investment analysis. 

• The remuneration of staff within the Swedbank Research department may include 
discretionary awards based on the firm’s total earnings, including investment bank-
ing income. However, no such staff shall receive remuneration based upon specific 
investment banking transactions. 

Planned updatesPlanned updatesPlanned updatesPlanned updates    
An investment recommendation is normally updated twice a month.  

Reproduction & disseminationReproduction & disseminationReproduction & disseminationReproduction & dissemination    

This material may not be reproduced without permission from Swedbank Research. This 
report is not intended for physical or legal persons who are citizens of, or have domicile in, a 
country in which dissemination is not permitted according to applicable legislation or other 
decisions. 

Produced by Swedbank Research a unit within Large Corporates & Institutions, Stockholm.  

AddressAddressAddressAddress    

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Visiting address: Regeringsgatan 13, Stockholm 


