VIRKESBÖRSENS

Kvartalsjämförelse

kv2 2020
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OM RAPPORTEN
Vi på Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad. Varje kvartal sammanställer vi
därför en rapport som jämför hur det går för företag verksamma i skogsindustrin. I rapporten redovisas data
som jämförs både på grupp och jämförbar produktnivå. Produktnivåerna är kategoriserade utifrån
massavedskonsumenter, skogskooperativ/skogsägarföreningar, sågtimmerkonsumenter samt företag som äger
skog och bedriver skogsskötsel.
Trevlig läsning!
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SAMMANFATTNING

Virkesmarknaden kv2 2020
Corona-effekterna ser ut att bli väldigt olika för olika träförädlande företag. Mer generellt gjorde pandemin att virkesköpare
blev mer försiktiga och även skogsägarna blev mer avvaktande. På det stora hela verkar skogsindustrin klarat krisen
förhållandevis väl och ser med stor sannolikhet ut att prestera än den generella ekonomiska utvecklingen.
Även om det värsta av pandemin är bakom oss tornar nya osäkerheter upp sig i form av barkborrar och en starkare Krona.
Framtidsutsikterna präglas därför fortsatt av stora osäkerheter. Speciellt om de illa-varslande indikationerna om ytterligare
begränsningar till följd av en andra våg realiseras.
Virkesbörsen märker dock av ett växande intresse och ett ökande engagemang att aktivera olika aktiviteter i skogsbruket
och många skogsägare har åtgärder de vill och behöver få utförda.
Virkesmarknaden vände tvärt under 2018 års andra halva och har sedan fortsatt att försvagas. Underliggande
makroekonomi försvagades. Detta återspeglar sig tydligt i Virkesbörsens Virkesprisindikator (se sida 5). Efter en uppgång
sedan september 2019 slog Coronakrisen till med full kraft. Virkesprisindikatorn visar dock på en tydligt V-formad
återhämtning på virkesmarknaden och att sågverkens lönsamhet steg i kv2, vilket är positivt för skogsägarna.
Den divergerande utvecklingen för skogsindustriella bolag gör det extra klokt för skogsägare att konkurrensutsätta sitt virke
och nå de köpare som trots Coronakris ser gynnsamma marknadsförhållanden.
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SAMMANFATTNING

Skogsföretagens utveckling kv2 2020
Att Corona-krisen slagit väldigt olika syns nu också i de skogsindustriella bolagens rapporter. Fallande annonsvolymer
gör att efterfrågan på skriv- och tryckpapper viker kraftigt medan sågverken såg lönsamheten stiga under årets andra
kvartal.
Generellt ser det skogsindustriella klustret ut att klara krisen bättre än den makroekonomiska utvecklingen.
Virkesprisindikatorn visar på en snabb och V-formad återhämtning på virkesmarknaden även om starkare Krona och
barkborren adderar till osäkerheterna.
Enligt de makroekonomiska prognoserna ska ändå konjunkturen bottna ut under 2020 för att återvända till tillväxt
under 2021. Kina var tillbaka i tillväxt redan under kv2 vilket skänker viss förtröstan.
Ett antal strukturförändringar i Sågverkssverige har genomförts under sommaren med fortsatt konsolidering som
följd. Sågverken såg efter en dramatisk nedgång av lönsamhetsnivåerna under 2019, att marginalerna faktiskt steg
under kvartal 1 2020 och den trenden fortsatte under kvartal 2.
Lönsamhetsnivåerna för skogskooperativen färgas av Södras krympande marginaler.
Publikt rapporterande skogsägare vittnar om förhållandevis stabil utveckling under kv2 och det var främst
produkt/mix och redovisningsprinciper som utgjorde faktorer för förändrade lönsamhetsnivåer.
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Du missar väl inte?!

Virkesprisindikatorn
Varje månad publicerar Virkesbörsen en sammanvägning av ett antal framåtblickande makroekonomiska indikatorer
som tillsammans ger en bra bild över det makroekonomiska klimatet och vart åt virkespriserna barkar. Anmäl dig på
info@virkesborsen.se

Källa: Swedbank/Silf, Konjunkturinstitutet, SCB, FED, Europeiska Kommissionen
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Virkesprisindikatorn
Varje månad publicerar Virkesbörsen en sammanvägning av ett antal framåtblickande makroekonomiska indikatorer
som tillsammans ger en bra bild över det makroekonomiska klimatet och vart åt virkespriserna barkar. Anmäl dig på
info@virkesborsen.se
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VIRKESBÖRSENS VISION

”

Tillgängliggöra världens

viktigaste råvara

för att realisera
skogens fulla potential ”
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INNEHÅLL
• Makroekonomisk utblick
• Valutor
• Försäljning och lönsamhet

på gruppnivå

• Försäljning och lönsamhet

på företags- och produktnivå

•
•

•
•

Skogskooperativ/skogsägarföreningar
Massavedskonsumenter
• Massa
• Papper
• Förpackningar
Sågtimmerkonsumenter
Skog och skogsskötsel

• Kontakter
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ANALYSERADE FÖRETAG
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Makroekonomisk utblick
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Makroekonomisk utblick – försämrade prognoser för 2020
Svensk BNP-tillväxt (%)
jämfört med föregående år

●

Den makroekonomiska utblicken färgas
otroligt mycket av den pågående
Coronapandemin och den ”beordrade”
lågkonjunkturen.

●

Nya makroekonomiska prognoser präglas av
stor osäkerhet i spåren av en ”andra våg” och
exempelvis presidentval i USA.

●

Tydligt att vi går mor recession i år och
förhoppningsvis vänder det uppåt nästa år.
Olika ekonomier befinner sig i olika stadier av
pandemin och deras tillväxt färgas därefter.

●

Kinas ekonomi vände till tillväxt i kv2 efter en
nedgång i kv1. Sveriges BNP krympte med
8,6% kv2 vs. Kv1 vilket är bättre än
exempelvis UK som krympte med drygt 20%
och USA med drygt 9%.

●

Urusel ekonomisk tillväxt i år betyder inte
ridå ner för samtliga skogsindustriells bolag.
Vissa produktsegment går fortsatt bra.
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Källa: Bankernas respektive konjunkturrapport samt Konjunkturinstitutets presentation av konjunkturläget
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Valutor – Kronan stärks
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JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:

Skogsindustriella bolag
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Försäljning på gruppnivå
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●

Effekterna av Coronan inte synliga i grafen som
endast sträcker sig till och med 2019.

●

Det blev en ekonomisk inbromsning i ekonomin
under 2019. Det återspeglades även i
försäljningspriser
på
skogsindustrins
färdigvaror. En svag kronkurs motverkade dock
utvecklingen positivt.

●

Osäkerhetsfaktorer i omvärlden härrör
framförallt från effekterna av Coronaviruset,
valutaeffekter, presidentval och skadedjur.

●

Den totala försäljningen för de jämförbara
skogsbolagen följer den svenska och
amerikanska BNP-utvecklingen väl.

●

Samtidigt
varierar
den
årliga
försäljningstillväxten stort mellan de jämförda
bolagen.

●

De svenska skogsindustriella aktörerna har gått
från en generellt positiv utblick till att nästan i
kör sjunga om de ökade globala osäkerheter.
Den svaga svenska Kronan gynnar dock
försäljningen.
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Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, Ekonomifakta, SCB och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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• Effekterna av Coronan inte synliga i grafen som endast

Rörelseresultat på gruppnivå

sträcker sig till och med 2019.

exkl. engångseffekter

• Den

starka ekonomiska konjunkturen under 2018
återspeglas i resultatutvecklingen för de svenska
skogsindustriella bolagen. Men 2019 bröts den trenden och
många bolag såg marginalerna pressas av lägre
försäljningspriser och i viss utsträckning högre
råvarukostnader.

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)
25%

• Resultatutvecklingen 2019 blev dramatisk för många bolag.

Viktat genomsnitt
20%

Utvecklingen gick snabbare utför för sågverken medan
papper och kartong hittills har klarat nedgången bättre ur
ett marginalperspektiv.

Företag

15%

• Södra såg rörelseresultatet krympa till 62 miljoner SEK

5%

under Q4 2019 jämfört med 974 miljoner SEK under Q4
2018. Det gick fort utför. Nu tornar en starkare Krona upp
som ett orosmoln för de exportorienterade aktörerna.
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• För de jämförda skogsbolagen sjönk rörelsemarginalen som
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ett viktat genomsnitt 2019 jämfört med 2018.
• För skogsägarna var 2019 ytterligare ett dramatiskt år på

grund av väder och skadedjursangrepp. Generellt sett har
skogsägarna sett ett försvagat förhandlingsläge under 2019.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, Ekonomifakta, SCB och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Försäljningsutveckling – Gruppnivå
• Var

i konjunkturen
skogsindustri?

Försäljningsutveckling
Q2 2020 vs. Q2 2019

100%

Återhämtning

befinner

sig

bolagen

och

svensk

• Det rådde högkonjunktur i svensk skogsindustri med rekordhögt

pris på exempelvis massa under 2018.

Tillväxt - boom

• Nu är läget ett annat och de skogsindustriella bolagen har

bromsat in.

• Kv2. vs. Kv2. sjönk försäljningen för alla av de jämförda bolagen
Försäljningsutveckling

-100%

Holmen

Sveaskog

Setra
Storaenso

Södra

100% 2019 vs. 2009

Billerudkorsnäs

Vilket tydligt pekar på att avmattningen i ekonomin och
marknadsefterfrågan försvagats. . Siffrorna för Bergs Timber och
BillerudKorsnäs sticker ut pga. förvärv.

• Osäkerhetsfaktorer finns fortfarande även om det värsta är
Bergs Timber

Depression

-100%

Inbromsning

bakom oss i form av Pandemi. Framför oss finns en starkare
Krona och oräkneliga barkborrar. Eftersom den svenska
skogsindustrin är kraftigt exportberoende kan förändringar i
valutakurser till följd av politiska beslut komma snabbt eftersom
det globala politiska läget präglas av enorm osäkerhet.

• På längre sikt har försäljningsutvecklingen varit positiv till följd

av stora investeringar i de svenska skogsbolagen. Bara Holmen
har krympt avseende försäljning de senaste 10 åren.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, Ekonomifakta, SCB och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009. Bergs Timmer har ett brutet
räkenskapsår, jämförelse görs där Bergs Timbers Q4=Q1 osv.
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JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:

Skogskooperativ/skogsägarföreningar

17

Utveckling av försäljning

• Den positiva försäljningsutvecklingen vi såg under 2018

fortsatte under 2019 med undantag för Södra som
minskade något.

200

• 2019 blev ett turbulent år för skogsindustrierna med

en sjuknade skogskonjunktur. Detta påverkade
samtliga medlemsföreningar då både priserna på
sågade trävaror och marknadsmassa försämrades
markant.

180
160
140
120

• Norra skogsägarna och Norrskog har fusionerats. Vilket

100

kommer att ta medlemsantalet till 28 000 stycken, i
och med detta kommer de att täcka de fyra nordligaste
länen i Sverige.

Mellanskog

80

Norrskog
60

Norra Skogsägarna

40

• 2019 såg vi sjuknade priser och minskad efterfrågan.

Södra

Då världen fortfarande befinner sig i Coronapandemin
är det i skrivande stund väldigt oklart vad framtiden
har att erbjuda.

Viktat genomsnitt
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Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter
• Lönsamheten för de svenska skogsägarföreningarna är

tydligt cyklisk med stor variation i lönsamhet.

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

• Konjunkturen mattades tydligt av under 2019 vilket

25%
Mellanskog

resulterade
i
att
skogsägarföreningarna
marknadsanpassade sina prislistor vid flera tillfällen.

Norrskog

20%

Norraskogsägarna

• Södras rörelseresultat för 2019 landade på 2 582 (4 508)

Södra

15%

detta till följd av bland annat sjuknade priser på
marknadsmassan.

Viktat genomsnitt
10%

• Södras resultat sjönk ytterligare i kv2 2020 och företaget är

tydliga med de svårbedömda framtidsutsikterna.
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• Mellanskog gör ett relativt bra resultat för 2019. 56,4 Mkr

0%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

kv1
2020

kv2
2020

förslås delas ut till medlemmar jämfört med (38,9 Mkr)
2018. Resultatet kv1 2020 sjunker jämfört med kv1 2019.

-5%

• Norrskog, Norraskogsägarna och Södra uppvisade ett
-10%

försämrat rörelseresultat för 2019 jämfört med 2018,
medan Mellanskog visade tillväxt.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

19

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:

Massavedskonsumenter

20

Försäljningsutveckling

• Efterfrågan på massaved var god och priset steg under
2018. Trenden bröts dock 2019 och priset har sänkts i hela
landet under 2020.

• Producenter av papper och kartong förefaller ha klarat av

160

att
upprätthålla
prisnivåerna
massaproducenterna under 2019.

140

bättre

än

• Försäljningsutvecklingen rörde sig sidledes under 2019

120

jämfört med 2018 för de jämförda bolagen, sett till totalen.

100

• För avsalumassa nådde priserna rekordnivåer under 2018

80

men har sedan dess sjunkit. En fördelaktig kronkurs
bidragit positivt. Dessvärre tyngder Kronans förstärkning
de exportorienterade bolagen.

Holmen Kartong

60

Holmen Papper

40

• Den ekonomiska nedgången i spåren av pandemin

Södra Cell

20

drabbarå producenter av skriv- och tryckpapper extra hårt
som drabbas av minskade upplagor till följd av minskade
annonsvolymer.
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• Ökad E-handel kräver mer transportförpackningar vilket är
positivt
för
de
svenska
producenterna
förpackningspapper av olika kvalitéer.
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Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter
Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

•

Coronakrisen påverkar de olika massavedsförbrukarna
olika och det visar andra kvartalets finansiella rapporter
tydligt.

•

För Södra Cell sjönk marginalerna för kv 1 jämfört med
helåret 2019. Det beror på lägre priser för
avsalumassan. Även under årets andra kvartal sjönk
lönsamheten.

•

För Holmen Paper sjönk marginalerna dramatiskt under
kv2 till följd av kraftigt sjunkande efterfrågan på papper.
Efterfrågan var drygt 30 procent lägre än motsvarande
period 2019 som en följd av Covid-19.

•

Holmen kartong redovisar att efterfrågan på kartong var
bra under ankv2 trots Covid-19 och priserna höll sig på
en stabil nivå.

•

Den viktade lönsamheten för de industriella aktörerna
som konsumerar massaved sjönk något under kv2.
Utvecklingen varierar mellan de jämförda bolagen dock.

35%
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StoraEnso borttaget pga. omstruktureringar av affärsområden
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:

Sågverk
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Försäljningsutveckling

• Försäljningsmässigt växte de jämförda sågverksföretagen
något under 2019.

• Högre priser och volymer bidrog positivt till utvecklingen av
försäljning av sågade trävaror under 2018..

450

Holmen trävaror

400

Stora Enso Wood Products

350

Södra Wood

300

Setra

• De svenska sågverken rapporterade hög produktion och

efterfrågan på sågtimmer under 2018. 2019 mjuknade dock
marknaden t och priserna vände nedåt.

Bergs Timber

250

• För de svenska skogsägarna betyder det försämrat

Totalt

200

förhandlingsläge på sågtimmer vid avverkningar och
gallringar.

150

• Skogsägare har därför just nu potentiellt mycket att vinna

100

på att konkurrensutsätta sitt virke för att säkerställa att
man når rätt köpare.
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• Holmens starka försäljningsutveckling sedan 2009 bland

annat tack vare investeringen vid Bravikens sågverk. Bergs
utveckling tack vare förvärv. Bägge bolagen genomförde
strukturaffärer under sommaren.

Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009. Bergs Timmer har ett
brutet räkenskapsår, jämförelse görs där Bergs Timmers Q4=Q1 osv.
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Utveckling av rörelseresultat

• Coronakrisen påverkar sågverken olika beroende

exkl. engångseffekter

på marknadsexponering och produktmix. Svensk
bygghandel går bra och Kina har återhämtat sig
snabbt efter krisen. Länderna i Mellanöstern är
väldigt olika påverkade i efterfrågan av sågade
trävaror.

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)
20%

• Andra globala handelsflöden är också påverkade

15%

Holmen trävaror

10%

Stora Enso Wood
Products
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Södra Wood
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Setra

-10%

Bergs Timber

-15%

Viktat genomsnitt

-20%

av Coronan vilket gör bilden ännu mer komplex.

• Sågverksföretagen är tydligt cykliska och nu kan
en positiv utveckling skönjas efter nedgången
2019 vilket är positivt för prisbildningen på virke.
Sågverksföretagen
är
ofta
tydligt
exportorienterade och missgynnas av den
pågående förstärkningen av Kronan.

• Samtliga

jämförda
sågverksföretag
såg
förbättrade marginaler under kv2 2020 och
samtliga är nu tillbaka på plus igen.

• Under

sommaren
blev
ett
antal
strukturförändringar genomförda med fortsatt
konsolidering av sågverken som effekt.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.Bergs Timmer har ett
brutet räkenskapsår, jämförelse görs där Bergs Timbers Q4=Q1 osv.
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JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:

Skog och skogsskötsel

26

Försäljningsutveckling
• 2018 var ett starkt år för skogsägarna med god efterfrågan på både
140

sågtimmer och massaved. Konjunkturen har dock tydligt försvagats och
den positiva försäljningsutvecklingen under 2018 ser ut att ha brutits i och
med lägre efterfrågan och sjunkande priser.

120

• Skogsägarna fick upp priset under Q1 2019 men har sedan sjunkit.

100

• Skog och skogsskötsel är en tämligen stabil verksamhet och tyvärr finns

Försäljningsutvecklingen blev dock positiv under 2019 vs. 2018.
bara Holmen Skog och Sveaskog att tillgå för löpande finansiell
rapportering över en längre tidsperiod.

80
60

Holmen Skog
Sveaskog

40

Totalt

• Uttag, priser på massaved och sågtimmer är de främsta drivkrafterna
bakom förändringar i försäljning eftersom dessa bolag ofta har en
långsiktig strategi kring sin skogsskötsel och sina avverkningsnivåer.

• Externa faktorer som väder och årstider påverkar möjligheten till

avverkningar och för årets tre första kvartal rapporterades om svårigheter
och begränsningar just därför.

20
0
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• Holmen Skog och Sveaskog följer över tid samma mönster och trender
mycket eftersom de verkar och levererar virke till samma marknad.

Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter

• Mot

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)
30%
25%

•

Holmen Skog

slutet av årets första kvartal aviserades
produktionsneddragningar
hos några av Sveaskogs
sågverkskunder, framförallt i mellersta och södra Sverige.
Trenden med sjuknade virkespriser har fortsatt in i 2020
anger Sveaskog.

• Förändringen av Sveaskogs rörelseresultat är främst

Sveaskog

hänförlig till lägre priser och en sortimentmix med lägre
andel timmer under kv2. Kostnaderna för skogs- och
naturvård har ökat på grund av utökade åtgärder enligt
plan.

Viktat genomsnitt
20%
15%

• Efterfrågan på timmer och massaved var lägre än
normalt under andra kvartalet till följd av
produktionsbegränsningar i industrin som en
konsekvens av Covid-19 anger Holmen. Priserna var
dock i stort oförändrade. Rörelseresultatet för januarijuni uppgick till 692 (600) Mkr. Resultatet påverkades
positivt
av
ändrad
redovisningsprincip
för
skogstillgångar och försäljning av skogsfastigheter.

10%
5%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kv1 kv2
2020 2020

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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