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Råvaror och Energi
Trevande råvarumarknader


OPEC:s oljeproduktionsbegränsningar i fokus



Trög investeringskonjunktur begränsar metallprisuppgången



Råvarupriserna börjar långsamt bidra till globala inflationen

Råvarupristrenden pekar svagt uppåt men styrkan i uppgången har
kommit av sig under hösten. Vi räknar dock med att råvaruprisernas
återhållande effekt på den globala inflationen avtar och istället förväntas
ge positiva bidrag under 2017 inte minst på grund av baseffekter. I
september var Swedbanks råvaruprisindex på en oförändrad nivå jämfört
med augusti medan indexet exklusive energiråvaror sjönk med 0,8
procent. I årstaktstermer har råvaruprisindexet stigit med 3,5 procent
jämfört med september förra året och med 0,4 procent när energiråvaror
exkluderas. Högre priser på olja och kol är den främsta förklaringen till att
råvaruprisindexet har stigit. I september ökade oljepriset med i genomsnitt
1 procent men det var först under senare delen av månaden som
oljeprisuppgången blev mer påtaglig i samband med att OPEC-länderna
kom överens om att dra ned på oljeproduktionen med 700 000 fat per
dag. Priset på kol har haft en ännu starkare utveckling och steg med 4,7
procent i september eller med 25,2 procent på årsbasis. Metallpriserna
sjönk i september medan livsmedelspriserna vände upp efter att ha fallit
under juli och augusti. Priset på guld fortsatte att stiga i kölvattnet av låga
räntor och avvaktande centralbanker

Råvaruprisindex och guldpris, 2014=100

Swedbanks råvaruprisindex, 2015=100
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Oljemarknaden – OPEC i fokus
OPEC:s beslut om att minska oljeproduktionen har ökat förväntningarna
om ett högre oljepris framöver. En förväntad produktionsminskning och
krympande lager förväntas driva upp oljepriset under 2016/17. Osäkerhet
om genomförandet av OPEC:s oljeproduktionsminskningar är dock en
nedåtrisk i oljeprisprognosen.

Produktionsminskningar och lägre oljelager
För första gången sedan 2008 kom OPEC-länderna överens om
produktionsneddragningar motsvarande 700 000 fat per dag. Det innebär
att OPEC:s oljeproduktion ska reduceras ned till mellan 32,5-33 miljoner
fat per dag. I september uppgick produktionsvolymen till rekordhöga 33,6
miljoner fat. Även länder utanför OPEC, med Ryssland i spetsen, stödjer
beslutet om produktionsbegränsningar. Hur mycket varje medlemsland
ska dra ned produktionen ska dock avgöras vid det ordinarie OPEC-mötet
den 30 november. Det är således upp till bevis om överenskommelsen
kommer att gå i lås, annars finns det risk för att oljepriset pressas ned
åtminstone kortsiktigt. Iran, som varit motståndare till produktionsbegränsningar, tillåts fortsätta att öka produktionen. Att överenskommelser
efterlevs är en annan utmaning. Historiskt har medlemsländernas
produktion varit högre jämfört med de överenskomna
produktionskvoterna.
Den globala oljeproduktionen ökade i september enligt IEA. Största
ökningen kom från OPEC-länderna drivet av Irak och Libyen. Även den
ryska oljeproduktionen uppvisade en kraftig ökning och nådde en
produktionsnivå på historiskt höga 11,1 miljoner fat per dag. Samtidigt
växte den globala oljekonsumtionen om än i en långsammare takt på
grund av den tröga omvärldskonjunkturen och minskade
subventionsgrader för oljeanvändning i flera tillväxtekonomier. I år och
nästa år väntas oljekonsumtionen växa med 1,2 miljoner fat per dag enligt
IEA, en halvering från ifjol. Samtidigt väntas den globala produktionen för
2016 sjunka med knappt 1 miljon fat per dag. För 2017 räknar IEA att
produktionen stiger med knappt 0,5 miljoner fat vilket kan vara optimistiskt
mot bakgrund av oljeindustrins stora investeringsminskningar.

Amerikansk oljeproduktion och lager

Swedbanks oljeprisprognos

Oljeproduktionen inom och utanför OPEC

Förväntningar om ytterligare produktionsbegränsningar och sjunkande
amerikanska oljelager har varit stödjande för oljepriset under hösten (52dollar i genomsnitt i oktober). Genomsnittspriset på Brentoljan hittills i år är
44 dollar per fat, vilket är i linje med vår helårsprognos om 45 dollar per
fat. För nästa år räknar vi med att utbudsminskningen i USA och OPECländerna kommer att pressa upp oljepriset till 61 dollar i genomsnitt och
implicerar ett oljepris kring 70 dollar per fat i slutet av 2017.
Osäkerheten om oljepriset och när oljemarknaden balanseras kvarstår.
Även om oljelagren har sjunkit i USA och i andra OECD-länder är
lagernivåerna alltjämt på historiskt höga nivå. Ett ökat antal amerikanska
oljeriggar under hösten, en oljeproduktion som inte faller i samma takt
som tidigare och en global oljekonsumtion som inte riktigt tar fart enligt
IEA:s uppskattningar, ökar risken för att balansen på oljemarknaden kan
dröja längre än tidigare förväntat. Att oljemarknaden ska vara i balans
redan under detta halvår efter att ifjol uppvisat ett överskott motsvarande 2
miljoner fat per dag kan idagsläget ses som optimistiskt.
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Metallpriserna har bottnat
Metallpriserna har stabiliserats på låga nivåer men uppvisar en
långsammare prisökning än förväntat. En trög omvärldskonjunktur och
svaga investeringar begränsar efterfrågan och prisuppgången på metaller.

Krympande metallager
Priserna på industrimetaller har bottnat och uppvisar en svag
återhämtning. I september sjönk dock Swedbanks metallprisindex för ickejärnmetaller med 1,3 procent jämfört med augusti. Prisutvecklingen skiljer
sig dock åt mellan metallslagen. Priset för koppar och nickel föll medan
priserna för zink, bly och aluminium steg. Uppgången i metallpriserna
stöds av minskade metallvarulager, men även här finns det betydande
skillnader mellan olika metaller. Kopparlagren har stigit och är tillbaka på
de nivåer som rådde för ett år sedan. Zinklagen har gått i motsatt riktning
och fallit till de lägsta nivåerna på över fem år, vilket stöttat zinkpriset.
Produktions- och exportbegränsningar av nickel, från bland annat
filippinska producenter, har pressat ned de höga nickellagren vilket har
varit stödjande för nickelpriset.

Nickel, USD och miljoner ton

Zink, USD och miljoner ton

Priset på järnmalm som bottnade i januari på 40 dollar per ton har stigit
kraftigt under de efterföljande månaderna och nådde i april närmare 70
dollar per ton för att sedan ha fallit tillbaka till knappa 60 dollar per ton.
Prisuppgången vilar dock på en bräcklig grund och i september sjönk
järnmalmspriset med 6,1 procent jämfört med augusti. Överkapaciteten är
fortfarande betydande samtidigt som ny produktionskapacitet för järnmalm
ökar, med risk för att järnmalmpriset kan sjunka ytterligare i närtid. Utökad
produktionskapacitet har aviserats av större sydamerikanska och
australienska gruvbolag. Förutom komparativa fördelar relativt
högkostnadsproducenterna kan kapacitetsutbyggnaden vara av
strategiska skäl i syfte att ta eller behålla världsmarknadsandelar.
Den fortsatt svaga globala investeringskonjunkturen talar för en modest
metallefterfrågan under 2016-17 och därmed en begränsad prisuppgång.
Den pågående ombalanseringen av den kinesiska ekonomin har lett en
mindre råvaruintensiv tillväxt. Industriproduktionen växer med mer måttliga
5-6 procent i årstakt samtidigt som en lägre investeringstillväxt minskar
efterfrågan på metaller och andra insatsvaror. Den kinesiska
stålkonsumtion som sjönk kraftigt 2015 förväntas fortsätta att minska både
i år och nästa år enligt World Steel Association såvida inte ytterligare
stimulansåtgärder vidtas. Trycket på produktionsbegränsningar och
produktivitetsförbättringar kommer därmed alltjämt att vara i fokus inom
gruvindustrin, i synnerhet för högkostnadsproducenterna.

Koppar, USD och miljoner ton

Järnmalmspriset, USD

Vår bedömning är att priserna på industrimetaller exklusive järnmalm
stiger under loppet av året men förväntas inte nå fjolårets prisnivåer. Det
innebär att genomsnittspriset förväntas sjunka med 6-8 procent räknat i
dollar. Hittills i år har metallpriserna fallit med 11 procent i genomsnitt
jämfört med samma period ifjol. För 2017 räknar vi med vi att priserna
stiger med 5-8 procent i genomsnitt på grund av baseffekter men även
drivet av såväl minskad metallproduktion som ökad metallefterfrågan.
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Livsmedelspriserna tappar fart
Spannmålspriserna har nått tioårs lägsta. En kraftig ökning i
spannmålsproduktionen och stora lager pressar priserna framgent.

Fortsatt hög spannmålsproduktion
Vårens och sommarens prisuppgång på livsmedel har bromsats in även
om en viss återhämtning noterades i september, (+1,2 procent m/m).
Spannmålspriserna fortsätter att tynga och föll ytterligare i september och
har under de senaste tolv månaderna fallit med drygt 9 procent i
dollartermer och nått de lägsta nivåerna på 10 år. Priserna på oljeväxter
såsom sojabönor och raps har fallit tillbaka efter uppgångarna i våras
delvis på grund av förbättrade skördar. Priserna på tropiska drycker, där
bland annat kaffe och te ingår, gick mot strömmen och steg med 3,6
procent i september, en ökning med över 20 procent på tolv månader.
Ogynnsamma väderförhållanden är den främsta orsaken till den kraftiga
prisuppgången. Socker är en annan livsmedelsråvara vars pris har stigit
kraftigt påverkat av ogynnsamma väderförhållanden i Sydamerika och en
lägre sockerproduktion i Asien. Sockerpriset drivs också av en minskad
brasiliansk sockerexport (35 procent av världsexporten) då apprecieringen
av landets valuta (realen) ökat incitamenteten för ökad etanolproduktion.

Livsmedelspriser, 2010=100

Raps och råoljepris, y/y (%)

Uppreviderade globala spannmålsproduktionsprognoser från redan höga
nivåer och stora spannmålslager talar för fortsatt låga spannmålspriser.
FN:s FAO (Food and Agriculture Organization) har kraftigt reviderat upp
årets spannmålsproduktion med över tre miljoner ton jämfört med
föregående prognos i september. Största upprevideringarna gäller för vete
och ris. Ett varaktigt lågt pris och stigande energipriser minskar dock
incitamenten för en högre spannmålsproduktion, vilket på sikt kan bli
stödjande för priserna.
Minskat nedåtryck på inflationen från råvarumarknaden
Råvaruprisernas återhållande effekt på den globala inflationen väntas
klinga av när råvarumarknaderna stabiliseras. Det innebär ett visst stöd för
centralbankerna och ett mindre behov av ytterligare penningpolitiska
stimulanser. Den tydligaste effekten kommer via det högre oljepriset och
gäller framför allt under första halvåret 2017 då baseffekterna bli tydliga
när oljepriset jämförs med de låga prisnivåerna som rådde i början av
2016. Övriga råvaror förväntas ge mindre effekter på inflationen då
överkapacitet fortsätter att prägla marknaderna. Omslaget mot en starkare
dollar innebär dock ett nedåttryck på råvarupriserna med risk för lägre
inflationsimpulser från råvarumarknaderna.
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Swedbanks råvaruprisindex
S we dba nks R å va ruprisinde x

i USD

Swe dba nks R å va ruprisinde x
Ba så r 2015

Ba så r 2015
7.2016

Totalt inkl energi
1 mån procent
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1 mån procent
12 mån procent
va ra v zink
1 mån procent
12 mån procent
va ra v nicke l
1 mån procent
12 mån procent
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0,2
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3,6

3,5

96,6
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3,1

1,0

-1,5

-2,7

2,1

0,8
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811,8
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0,9

0,1
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-4,7

-4,1

-3,5

94,9

95,0

93,8

4,7

0,1

-1,3

-3,7

2,8

-0,2

4855,8

5088,9

4707,2

4,9

4,8

-7,5

-11,0

0,0

-9,6

1629,8

1539,8

1590,0

2,4

-5,5

3,3

-0,5

0,0

0,1

1834,9

1692,9

1942,0

7,1

-7,7

14,7

4,1

0,0

15,5

2184,8

1809,9
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8,0

-17,2

26,7

9,1

0,0

33,4

10251,9

10342,3

10188,4

15,0

0,9

-1,5

-10,0

0,0

2,9

100,9

105,5

99,0

5,2

4,6

-6,2

4,7

6,2

0,1

88,5

89,9

90,3

-6,5

1,6

0,5

-17,1

-1,2

-1,0

103,7

114,3

119,7

10,9

10,2

4,7

2,3

15,9

25,2

87,8

88,8

89,0

-7,3

1,1

0,2

-17,9

-2,1

-2,3

107,6

105,4

106,6

-2,2

-2,0

1,2

5,6

8,5

13,3

1,3

1,3

1,4

4,7
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5,6
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22,2
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Generell ansvarsfriskrivning
Detta dokument har sammanställts av analytiker på
Swedbank Makroanalys, en del av Swedbank Analys som
tillhör Large Corporates & Institutions (LC&I)
makroavdelning. Makroavdelningen består av analysavdelningar i Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige,
och de är ansvariga för att förbereda rapportering om den
ekonomiska utvecklingen på globala och hemmamarknader.
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta
dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er
om de företag och värdepapper som de täcker. Detta oavsett
om det kan finnas sådana intres¬se-konflikter som det
refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik
tillgänglig information.
Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av makroavdelningens
analytiker på Analys, en del av LC&I, och ges ut av
affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av
Finansinspek¬tionen i Sverige.
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i
dokumentet innan distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i
Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella
tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo,
som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet
(Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står
under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet
(Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som
står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank
(Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som
står under tillsyn av Finans- och
kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala
tirgus komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank First Securities
LLC (”Swedbank First”), som ikläder sig ansvar för innehållet.
Dokumentet får endast distribueras till institutionella
investerare. De institutionella investerare i USA som får detta
dokument och som önskar utföra en transaktion i något
värdepapper som nämns i rapporten, ska endast göra detta
via Swedbank First. Swedbank First är en USA-baserad
mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and
Exchange Commission, och är medlem av the Financial
Industry Regulatory Authority. Swedbank First är en del av
Swedbank.

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till
“relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej
agera utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta
personer” får ges tillgång till och delta i de investeringar eller
investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument.
Med "relevanta personer", avses personer som:

Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som
avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.

Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the
Financial Promotion Order.

Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att
delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i
the Financial Services and Markets Act 2000) - i
samband med utgivning eller försäljning av värdepapper
- annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.
Ansvarsbegränsningar
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 analysen kan vara subjektiv. Analytikern
baserar sin analys på den information som finns tillgänglig
just nu och att analytikern kan ändra åsikt om
förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller
om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att
täcka ett företag, strävar vi efter att informera om detta så
snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar,
lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän
spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara
rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att
köpa eller sälja finansiella instrument.
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.
Mångfaldigande och spridning
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Analys, en
del av LC&I:s, medgivande. Dokumentet får inte spridas till
fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har
hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt
tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Large
Corporates & Institutions, Stockholm 2014.
Adress
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34
Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg.

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm

Färdigställd: oktober 24, 2016, 10:02 Vänligen se ansvarsbegränsning i slutet av dokumentet, Distribuerad: oktober 24, 2016, 10:02 ,

Sid 6 av 6

