Vart är VIRKESPRISERNA på
väg?
Virkesbörsen virkesprisindikator – april 2022

Virkesprisindikatorn nedåt men fortsatt på hög nivå
Marknadskommentar

Virkesprisindikatorn:
De makroekonomiska utsikterna har försämrats den senaste månaden och det återspeglar sig i Virkesprisindikatorn som tickar nedåt. Det
återspeglar dock inte riktigt situationen på virkesmarknaden just nu där det råder mycket god efterfrågan och höga priser. Kriget har
skapat ett virkesunderskott i Europa som snarare driver priserna uppåt.
Den stigande betalningsförmågan hos energiproducenter börjar bli märkbar på virkesmarknaden. Den har stigit i kölvattnet av kriget som
tryckt upp priserna på olja, kol och naturgas. Den kommer att bli kamp om massaveden och fler prishöjningar lär komma.
Men det finns gott om risk och osäkerhet i systemet. Inflation, stigande räntor och materialbrist riskerar bromsa byggandet och
efterfrågan på sågtimmer. Skogsägare med sågtimmerrika bestånd kan försäkra sig om bra priser just nu.
Virkesprisindikatorn sjönk till 103,78 i mars, från 103,87 i mars*.
Valutor:
Kronan stärktes i april vilket är negativt för exportorienterad skogsindustri.
- Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen

* Virkesprisindikatorn justeras bakåt om de underliggande indikatorerna uppdateras.
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Om Virkesprisindikatorn
Virkesprisindikatorn syftar till att utifrån väletablerade makroekonomiska indikatorer ge en teoretisk
tidig indikation över vartåt virkesmarknaden barkar. Virkesprisindikatorn bör inte läsas som en indikator
över virkesprisers absoluta nivå, utan indikatorn ger en tidig indikation över virkesprisets riktning.
Historiskt har Virkesprisindikatorn prickat in vändpunkter på virkesmarknaden väl, alltså när priserna på
virke har vänt uppåt eller neråt. Det förekommer lokala/regionala avvikelser och exempelvis
extremväder kan av naturliga orsaker tyvärr inte beaktas.
Virkesprisindikatorn beräknas av Virkesbörsen och släpps den första veckan varje månad. Indikatorn
beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med
föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden, ett så kallat
diffusionsindex.
Tillsammans med Virkesprisindikatorn publicerar Virkesbörsen också den senaste utvecklingen på några
för skogsindustrin viktiga valutor. Tillsammans ger detta en god bild över den makroekonomiska
utvecklingen som kan påverka utvecklingen på den svenska virkesmarknaden. Det hjälper både
skogsägare och skogsindustriella aktörer att fatta mer välinformerade beslut.
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Virkesprisindikatorn april 2022
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Ett stigande index indikerar en
starkare virkesmarknad och
ökad sannolikhet för högre
virkespriser framöver.
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Ett sjunkande index indikerar en
svagare virkesmarknad och
ökad sannolikhet för lägre
virkespriser framöver.
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Valutor – Kronan stärktes i april
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Källor
Data

Källa

Oljepriset

FED

Exportprisindex - Papper och
SCB
Massa
Exportprisindex - Trävaror

SCB

Inköpschefsindex - USA

ISM

Inköpschefsindex - Sverige

Swedbank

Sentiment index - EU

Europeiska Kommissionen

Barmeterindikator Sågverk

Konjunkturinstitutet

Barometerindikator Massa- &
Konjunkturinstitutet
pappersindustri
Barometerindikator
Konjunkturinstitutet
Massaindustri
Barometerindikator
Konjunkturinstitutet
Pappersindustri
Barometerindikator Bygg

Konjunkturinstitutet
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Om Virkesbörsen
Virkesbörsen är en digital marknadsplats för köp och sälj av skogsråvara/virke.
Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad där samtliga
aktörer kan göra affärer på lika villkor. Virkesbörsen är helt oberoende och fristående.
Virkesbörsen hjälper skogsägare att nå alla potentiella virkesköpare och hjälper
samtidigt virkesköparna att köpa virke mer effektivt. Rätt virke till rätt industri och till
rätt pris är Virkesbörsens vision.
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Kontaktinformation

FREDRIK JOHANSSON
Affärsutveckling och analys
fredrik.johansson@virkesborsen.se

www.virkesborsen.se
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