
 

  

Oddsen for en positiv overraskelse for råvarer i 

2016 er god 

Industrivarer har falt lenge nok og dypt nok 

Studier som har evaluert alle nedturer innen 

industriråvarer de siste 110 år viser at 

råvarene gjerne faller mellom 50-60%  over 

en periode på 4-5 år. De siste års 

nedgangsperiode innen industriråvarer har 

vart i nesten 5 år og fallet er nesten 60 %. Vi 
har allerede sett en del nedstenginger innen 

aluminium og det går rykter om betydelig 

mer nedstengninger på gang i Kina, noe som 

også forsterkes at økt fokus i Kinas nye 

femårsplan på miljø og dermed mindre bruk 

av miljøforurensende kull.  

 

De samme signalene ser vi innen produksjon 

av urea (gjødsel). Dette kan vise seg å være 

svært spennende for både Norsk Hydro og 
Yara som samtidig har nesten ingen netto 

rentebærende gjeld og tjener godt med 

penger selv med dagens lave råvarepriser.  

Første året etter at råvareindeksen bunner ut 

har råvareaksjer steget 75 % i gjennomsnitt.  

Oljeprisen er nok også i et bunnområde 

Oljeprisen har nå falt 76%. Det er blant de 

største fallene vi har sett siden 70-tallet. 

Oljeprisen har aldri blitt liggende  lavt lange etter 

slike kraftige fall. Historisk har rekylene vært 

110-180%. Hittil er oljeprisen bare opp 15% fra 
bunnen. Basert på en gjennomgang av mer enn 

15000 oljefelt mener oljekonsulentselskapet 

Rystad Energy at med en oljepris på rundt 30 

dollar er produksjon av mer enn 2 millioner fat 

olje per dag ulønnsomme å produsere. Dette er 

mer enn dagens overproduksjon.  

 

I tillegg har oljeselskapene kuttet sine 

investeringer dramatisk, noe  som indikerer 

lavere tilbud av ny produksjon fremover. 
Oljeetterspørselen stiger ca 1.0-1.5 milloner fat 

per dag hvert år når oljeprisen er lav.  Samtidig 

faller produksjonen av eksisterende felt normalt 

sett med ca 2-4 millioner fat per dag uten å ta 

hensyn til ekstraordinære nedstengninger ved 

lav oljepris. Det betyr at det ikke er nok at Iran 

øker sin eksport med 1 million fat per dag, eller 

at andre OPEC land kanskje greier å øke 

eksporten med totalt inntil 1 millioner fat per 

dag ekstra uten å foreta omfattende 
investeringer som først gir ny produksjon flere år 

frem i tid. I tillegg blør en rekke OPEC land og 

andre store produsentland som Russland med 

dagens lave prisnivå.  Et kutt på bare 5% vil 

kunne nærmest doble oljeprisen .  Det må være 

fristende.  

Når alt ser som mørkest ut snur det gjerne  

Hvis råvarer faller kraftig nok og over en lang 

periode, viser historien at oppgangene blir 

tilsvarende  sterk. Raskt prisfall er ikke 

tilstrekkelig da det  ofte er store kostnader 

forbundet med nedstengning av kapasitet og 

eventuell oppstart igjen.   

 

Råvareprodusentene fortsette derfor gjerne å 

produsere en periode selv om prisen oppnådd 

er under det de har i variable kostnader (cash 

cost).  Men når produsentene har blødd lenge 

nok, og de ikke ser noen lys i tunellen de neste 

12-18 månedene, begynner de gjerne å 

stenge ned i flokk.  

Unprecedented drop in the oil price   
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