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Verdensmarkedet for hvede præges af stort udbud.
På trods af et fald i den globale produktion af hvede i 2014, forventes store
lagerbeholdninger at sikre et rigeligt udbud af hvede på verdensmarkedet.
Dette betyder at hvedeprisen, målt i faste priser, ventes at aftage det næste
årti.
Stor høst i 2013 gav en stor lagerbeholdning i 2014
OECD og FAO forudsiger i deres fælles rapport ”Agricultural Outlook 20142023”, at det globale hvedemarked vil være præget af stort udbud. En
prognose som, hvis den holder stik, kan få positive konsekvenser for nogle
landmænd og negative for andre. Udsigten til et større udbud af hvede på
verdensmarkedet vil skabe et fortsat nedadgående pres på
foderomkostningerne. Dette er positivt for de landmænd, der er
husdyrproducenter, men er negativt for de landmænd, der er
planteproducenter.
Den favorable globale høst af hvede i 2013, som var rekordstor, har
resulteret i større lagerbeholdninger. Ifølge OECD og FAO vil det,
kombineret med store høstforventninger i USA, Canada og Brasilien, sænke
verdensmarkedsprisen på hvede, til sit laveste niveau siden 2010.
Figur 1: Prognose for
produktion, forbrug og
lager af hvede.
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Kilde: OECD

Forholdet mellem lager og forbrug stiger
Forholdet mellem lagerbeholdningerne og forbrug bruges ofte som en relativ
indikator for udviklingen i markedet for korn. Nærmere bestemt som en
indikation for dels den potentielle prisudsving, dels pristrenden på kort sigt.
Der er en negativ sammenhæng mellem lager/forbrug-forholdet og prisen.
Det betyder, at hvis forholdet mellem lager og forbrug stiger, så vil det
påvirke prisen nedad. De sidste ti år har forholdet mellem lager og forbrug
svinget mellem 20 og 30 pct., hvilket i et historisk perspektiv er lavt.
Prognosen fra OECD og FAO indikerer en stigning i forholdet i den
nærmeste fremtid.
Væksten i produktionen skyldes stigende udbytte
Den globale produktion af hvede ventes at stige med 10 pct., svarende til 68
mio. tons hvede over de næste ti år. Som det ses af figuren nedenunder kan
denne stigning henføres til en stigning i udbyttet per hektar. Mens det
globale høstet areal af hvede ventes at holde sig nogenlunde stabilt, ses der
en fortsat vækst i udbyttet per hektar.
Figur 2:Den stigende
produktion af hvede
skyldes vækst i
udbytte per hektar.
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Konsekvenser for danske landmænd
Prognoser for fremtidens afgrødeproduktion er altid behæftet med stor
usikkerhed. Afgrødernes vækst og afsætning afhænger både af vejrforhold,
makroøkonomi og handelspolitik.
OECD og FAO’s prognose tegner et billede af et verdensmarked for hvede,
som især er godt for de husdyrproducenter, som har en lav
selvforsyningsgrad af foder, som derfor må på markedet og købe ind.
Prognosen forudsiger lavere real priser for hvede de næste ti år, hvilket vil
presse omkostningerne nedad og påvirke bytteforholdet positivt for
husdyrproducenter, men negativt for planteproducenter.
Reference:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023.
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/
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