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Internationale mejeripriser på niveau med juni 2009
De internationale priser for fødevarer målt ved FAO’s fødevareprisindeks
steg i marts for anden måned i træk. Dette skyldes en markant stigning i
sukkerpriserne, som steg på 32 indekspoint samt relativ stabilitet i de andre
fødevarekategorier. Undtaget er dog mejeripriserne, som falder for femte
måned i træk. De internationale mejeripriser er nu på niveauet i juni 2009.
Det internationale fødevareprisindeks steg i marts
FAO’s fødevareprisindeks lå i marts 2016 på 151 indekspoint, hvilket svarer
til en stigning i fødevareprisindekset på knap 1,4 indekspoint i forhold til
februar. Ser man væk fra kortvarige stigninger i prisindekset, har de
internationale fødevarepriser været i et historisk fald siden foråret 2011.
Fødevareprisindekset ligger dog stadigvæk knap 21 indekspoint under
niveauet samme tid sidste år.
Blandt de underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset
består af, kan stigningen specielt henføres til sukkerpriserne, der steg med
32 indekspoint i marts. Dette skyldes primært et fald i forventningerne til
årets sukkerhøst i Brasilien, verdens største producent.
Derudover steg priserne på vegetabilske olier med knap 10 indekspoint,
hovedsagligt drevet op af højere priser på palmeolie. De seneste par
måneder er der opstået stigende bekymring for fald i den globale produktion
af palmeolie i 2016. Malaysia og Indonesien, som er de største eksportører i
verden, har været ramt af tørke gennem længere tid.
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Figur 1:FAO’s
fødevareprisindeks
stiger til indeks 151
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Mejeriprodukter faldt 12 indekspoint
Fortsat overudbud af mejeriprodukter på verdensmarkedet tvinger de
internationale mejeripriserne nedad. I marts måned faldt FAO’s
mejeriprisindeks med 12 indekspoint. Dermed er det femte måned i træk, at
de internationale mejeripriser aftager og det bringer dem ned på samme
niveau som i juni 2009.
Indenfor kategorierne af forskellige mejeriprodukter oplevede samtlige
produkter et fald. Men det største fald sås i kategorierne smør og ost, hvilket
har ført til lageropbygning hos de største eksportørlande. For mælkepulver
er prisfaldet delvis bremset af salg til intervention i markedet fra EU.
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Figur 2: De
internationale
mejeripriser fortsætter
historisk fald.
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De senere års prisfald i mejeripriserne skyldes fortsat ubalance i udbud og
efterspørgsel på verdensmarkedet. På udbudssiden er priserne presset af
stigende produktion af mælk fra EU i 2015, især i fjerde kvartal. Mildt vejr i
efteråret i EU betød, at køer kunne gå på græs i længere tid end i forrige år.
Udover en stigning i mælkeproduktionen i EU, på 2 pct., så blev faldet i
produktionen af New Zealandsk mælk omkring 1pct., hvilket var mindre end
forventet. Udover stigninger i EU, så steg mælkeproduktionen i 2015 også i
USA og Australien. På efterspørgselssiden forblev den globale import af
mejeriprodukter relativ stabil i 2015. Med fald i importen hos Rusland og
Kina, samt stigninger til USA, Japan og Sydkorea.
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