Rapport från sockerkommittén 25 april 2019
Sammanfattning: Information om marknadssituationen.
1. Marknadssituationen
Världsmarknadspriserna för socker har legat relativt stabilt sedan föregående möte,
vitockernoteringen ligger på 301,4 euro/ton och råsocker på 245,7 euro/ton. De längre
terminerna ligger högre, vilket visar att marknaden tror att priset kommer stiga. Det senaste
tillgängliga priset för vitsocker i EU (februari 19) uppgick till 314 euro/ton, att jämföra med
312 euro/ton månaden före. Priserna i EU:s sockerregioner varierar mellan 303 euro/ton och
365 euro/ton. KOM informerade om priset för region 1 dras ned av ett MS, som har ett pris
mer likt region 2, som utgörs av de stora producentländerna. De priser som redovisas som
EU:s genomsnittspriser är enligt KOM baserade på kontrakt som skrevs innan skörden 2018
när världsmarknadspriset var som lägst. Spotpriser gör gällande att det aktuella
marknadspriset ligger på omkring 450 och upp till 500 i underskottsregionen kring
Medelhavet.
BR:s produktion av bioetanol fungerar som en prisbuffert för sockerpriset. Om
världsmarknadspriset på socker relativ olja blir mer lönsamt kan BR skifta produktionen, från
etanol till socker, vilket skulle kunna ge upp till 8-10 miljoner ton mer socker på
världsmarknaden (35 % av BR:s rörssockerskörd går till sockerproduktion, resten till etanol).
IN har också en sockerbuffert på runt 4-5 miljoner ton de kan exportera, om
världsmarknadspriset skulle göra det lönsamt. Ett sådant skifte skulle dock direkt resultera i
sänkta sockerpriser.
KOM prognostiserar att sockerbetsarealen i EU 19/20 minskar med runt 6-8 % jämfört med
föregående kampanj. Alla MS visar en mindre areal, förutom PL där arealen ses gå upp med 2
%. FO Licht’s har minskat underskottsprognosen för 19/20 från -1,8 miljoner ton till -1,5
miljoner ton.
Inom EU följer den importen för innevarande år ungefär samma trend som föregående år
(0,859 miljoner ton visa vi 0,783 miljoner ton 21/4). Exporten är däremot runt en miljon ton
lägre jämfört med 17/18, men 0,4 miljoner ton större än 16/17. Siffror kring internhandeln
visar att socker går från FR och DE till södra EU, men även till NL och BE för export. De
senaste uppgifterna (februari 2019, 10,959 miljoner ton) avseende EU:s lager av socker visar
att de är de näst lägsta på tio år (feb 2011 var de lägre).
KOM informerade om att från och med 1 maj till och med sista juni är notifieringen av det
genomsnittliga sockerbetspriset för 17/18 samt kvantiteten öppet i ISAMM. Metoden för hur
priset ska beräknas finns tillgänglig på CircaBC.
Ett MS undrade om det är det nominella priset som ska rapporteras och ett annat MS om det
är den slutgiltiga metoden som är tillgänglig på CircaBC. Ett MS lyfte att sockerpriset är
väldigt lågt, 30 % lägre än föregående år, 294 euro/ton i februari 2019. En fabrik har stängt,
vilket påverkade 800 odlare och ledde till en ökad koncentration på marknaden. Två MS
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hoppades att HLG skulle föreslå åtgärder som balanserar marknaden, och ett av MS:en
betonade behovet av VCS.
KOM menade att det var det slutgiltiga metoddokument som låg upp, men att det kunde
ändras till nästa år om det skulle behövas. Vad gäller det låga priset menade KOM att de
signaler som finns om minskade arealer kommer leda till högre priser.

