Rapport från sockerkommittén 28 februari 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Priset på vitsocker i EU var i december 2018 det lägsta som KOM någonsin mätt upp, 314
EUR/t, och de prisnotifieringar som MS hittills har skickat in visar att priset antagligen
kommer vara det samma i januari 2019. Det är en stor skillnad i priser mellan EU:s
sockerprisregioner. I den södra regionen (3), som har ett sockerunderskott, är priset 370
EUR/t och inga stora prisdifferenser finns. I region 1 är priset 323 EUR/t. Region 1 är dock
mer heterogen och priset i PL är signifikant lägre än i de andra MS i regionen. Priset i PL är
mer likt det i region 2, där de stora producentländerna ingår (300 EUR/t). Återigen tryckte
KOM på att genomsnittspriserna till stor del är baserade på kontrakt som skrevs när
världsmarknadspriset var lägre.
De längre världsmarknadsterminerna (augusti 2019 jämfört med maj 2019) är 8 EUR/t dyrare,
vilket visar att marknaden tror att priset på socker kommer stiga framöver enligt KOM.
Världsmarknadspriset har återhämtat sig något under de senaste månaderna. Detta beror på en
lägre produktion än vad som först prognostiserades och en lägre prognos inför nästa
marknadsår menade KOM. Men även oljepriset har en stor påverkan påminde KOM om, och
påpekade att 65 % av BR:s skörds av rörsocker har gått till etanolproduktion under senaste
marknadsåret, jämfört med 50 % året innan. Detta innebär ett bortdragande av 10 miljoner ton
socker från världsmarknaden.
Inga nya produktionsuppskattningar eller balanser hade ännu kommit från ISO eller FO
Licht’s, men KOM hade hört att FO Licht’s antagligen skulle skruva upp sin prognos för IN,
då de tidigare varit överpessimistiska gällande IN:s produktion. Vad gäller Indien är
produktionen 18/19 prognostiserad till 31.4 miljoner ton och konsumtionen till 29 miljoner
ton. En bidragande orsak till att världsmarknadspriset sjönk under förra året var IN:s
transportbidrag. Detta bidrag är nu ämne för en WTO-panel, efter förfrågan från BR. Av de 5
miljoner ton som IN hade möjlighet ge transportbidrag har stöd allokerats till 1.6 miljoner ton.
IN verkar nu kunna få en stor exportorder till Indonesien, vilket skulle påverka exporten från
TH och AUS negativt.
EU:s importpriser ligger kring 329 EUR/t för råsocker och 371 EUR/t för socker, vilket gör
att import av socker endast sker av södra MS, där priset är tillräckligt högt för att kunna betala
371 EUR/t. Priset på det socker som EU exporterar är 320 EUR/t (340 EUR/t förra
marknadsåret), vilket alltså ligger nära genomsnittspriset i EU. Importen för innevarande
marknadsår är högre än förra årets, och exporten är 45 % lägre. Sockerlagren i EU (12
miljoner ton) är de lägsta sedan 2010 då de var 11 miljoner ton.
Några MS såg fram emot den rapport som högnivåmötena skulle godkänna, där åtgärder för
att balansera sockermarknaden ska föreslås. Några MS tryckte särskilt mycket på att
transparensen längs med sockervärdekedjan behövde öka. Ett MS hade ingen förståelse för att
det var möjligt att producera socker till de låga priserna och ville att KOM skulle undersöka
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kedjan noggrant. ME:et lyfte att de kommer försvara den lilla sockerproduktion de har kvar
och att de kommer att ta till åtgärder för att skydda sig mot import, om det krävs.

