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Produktpriser under 2015 
Ingen kan ha undgått att uppmärksamma råoljans markanta sättning i sitt pris under 
perioden okt 2014 fram till idag. Vilken bäring har då detta på prissättningen av 
smörjoljor och kemikalier ? Räkna inte med några prissänkningar förrän efter sommaren 
2015 om situationen med ett lågt råoljepris kvarstår. 
 
Allt fler börjar kontakta Petrologic för att höra sig för om vilka priser som förväntas gälla under 
2015, om några prissänkningar har börjat annonseras på våra kylkompressoroljor. 
Mobil Oil meddelade i december 2014 att de inte hade några avsikter att höja. Preem/Texaco 
meddelar jan 2015 att det i alla fall inte kommer att bli några höjningar (!) under 2015. 
Men när kommer priserna att sänkas undrar väldigt många nu ? 
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Hur fungerar smörjmedelsmarknaden undrar då en vän av ordning ? 
 
Råoljan marginalprissätts varför de sist producerade volymerna rabatteras kraftigt varvid hela 
marknaden följer med. Jämför när JET-mackarna dök upp på marknaden, de hade väl 2-3 % av 
marknaden men styrde helt priset på bränslet. Skulle OPEC sluta sina led igen och komma 
överens om en produktionsminskning(med 1,5-2,0 milj fat/dag), vilket inte i dagsläget är på 
agendan över huvudtaget, så skulle råoljepriset snabbt stiga igen. 
Bränslen / drivmedel produceras dagligen och måste ut på marknaden varför dessa prissätts 
under hård konkurrens. 
 
Smörjmedel kräver att en delström från raff-tornet, s.k. vakuumgasolja, dels medvetet tappas av, 
dels från ett raffinaderi som kör rätt blandning av råoljor i sitt torn, typ Saudi Medium. 
Görs inte detta produceras bränslen och andra kemikalier även på den volymen. 
 
Vakuumgasoljan genomgår en andra raffinering i ett smörjmedelsraffinaderi, plus flera 
behandlingssteg för att möta olika specifikationer. Iso-paraffin-oljan t ex även hydreras för att få 
bort alla aromater, svavel och övriga föroreningar. 
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Slutligen köps dessa basoljor in 2-3-4 gånger per år av olika blandningsanläggningar, utifrån 
efterfrågan i marknaden, varför priserna är mycket mer trögrörliga än för bränslen. 
Men, visst kommer även smörjmedlen att påverkas om priset på råoljan permanentas ! 
 
En annan aspekt mer för additiverade smörjoljor, typ motoroljor och industrioljor, är att med en 
kraftigt ökad dollarkurs blir additiven (oljans olika tillsatser) väldigt mycket dyrare, vilket 
balanserar råoljans nedgång till viss del. 
 
Jämför gärna också med en annan råoljebaserad produktgrupp, nämligen plasterna. 
Bulkplasterna har redan börjat falla i pris då de har mer direkt bäring på och prissätts mer utifrån 
råoljans dagspris. Däremot alla konstruktionsplaster, mer kvalificerade tekniska plaster inte har 
justerats i pris över huvudtaget (ännu). 
 
Många tyckare och "experter" kommer idag till tals i olika artiklar, inte minst artikeln i dagens nr 
av Dagens Nyheter 16 jan 2015 (sid 5) där dagens "golv" (ca 50 USD/fat) spekuleras bli 
framtidens "tak" enligt artikelförfattaren och framtida golv blir 20 USD/fat. Detta utifrån att 50 
dollar kostar skiffer-oljan i USA att ta fram och att Saudi kan producera sin olja med förtjänst 
ner till 20 USD/fat. En intressant aspekt. Men läggs många projekt ner tar det tid att starta upp 
dem med stora kast i priserna framöver som tänkbar följd. 
 
Vid ett föredrag häromkvällen denna vecka 503 där Africa Oils VD Keith Hill redogjorde för sin 
syn på råoljans pris och sitt bolags situation, som enbart arbetar med prospektering. Han 
menade på att det enda vi vet är att vi alltid kommer att ha totalt fel i våra gissningar om 
råoljeprisets nivå ! 
 
Andra konsekvenser... 
Alla koldioxidmål, Kyoto-avtal och många investeringar i förnyelsebara och alternativa bränslen 
kan läggas på hyllan om råoljepriset hamnar mellan 20-50 USD per fat. 
Vissa menar även att det kanske är en medveten strategi från Saudi, det får framtiden avgöra. 
 
Hoppas dessa rader gav en liten guidning om närmaste halvårets prissättning av smörjmedel och 
då specifikt våra kylkompressoroljor. 
När väl smörjoljemarknaden börjar röra på sig nedåt, då följer alla med. 
Räkna med ett stökigt och händelserikt år ! 
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