
Avenas basiskontrakt
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Odlarens nya kontraktsmodell vid försäljning av vete och raps:
1. Fixering av kontraktets basis
2. Slutlig prissättning enligt vete- eller rapsfuturen (Euronext/Matif)

Kontraktets grundpris = Basis + futurpris

Följ med futurpriserna och prissätt din skörd!

Avenas basis-kontrakt Basis = 
skillnaden

mellan futur-
priset och

kontantpriset



Ny prissättningsmetod vid försäljning av vete och
oljeväxter
• Vid uppgörandet av kontraktet väljer man produkt, kontraktsmängd (i 50 tons partier), 

leveransperiod och -plats samt basis-priset fixeras för ifrågavarande period
• Kontraktet bör prissättas senast 15 dagar före den sista månaden för ifrågavarande

futurkontrakt. OBS! Odlaren kan även prissätta kontraktet efter leverans! Om
kontraktet inte har prissatts senast den sista prissättningsdagen, prissätts det enligt
ifrågavarande dags avslutningskurs

• Leverans av partiet under leveransperioden till överenskommen plats
• Avräkningspriset korrigeras enligt Avenas kvalitetsprissättning

Basis ändrar
enligt

marknaden



Odlaren följer basis- och futurpriser
• Avena meddelar dagligen i Avenakauppa basis-priser för kvarnvete, fodervete samt

rybs och raps för olika leveransperioder och -platser
• Man kan följa futurpriser på olika nätsidor med 15 minuters fördröjning gratis

Odlaren fixerar
basis-priset vid
uppgörandet av 

kontraktet

Odlaren följer med
utvecklingen av 

futurpriserna och
fixerar priset vid
önskad tidpunkt

Priset på kontraktet
bildas av basis + 

futurens fixeringspris

Odlaren levererar
spannmåls- eller

oljeväxtpartiet vid
överenskommen

tidpunkt



Följ med priserna och
kontakta Avena

• Börsen öppnar kl 11:45
• Kontraktet kan prissättas vardagar

kl 12-16 genom att kontakta Avena, 
tfn 050-575 3550

• Futurpriserna kan man följa med på
olika gratissidor, med 15 minuters
fördröjning:

• Raps: 
https://derivatives.euronext.com/en/p
roducts/commodities-futures/ECO-
DPAR

• Kvarnvete: 
https://derivatives.euronext.com/en/p
roducts/commodities-futures/EBM-
DPAR

Följ med denna kolumn, ”bid” är priset (€/tn) till vilket man kan för tillfället sälja en futur

Dagens 
försäljnings-och
inköpsmängd, 
antal futurer

Pris, som
man kan
köpa en 
futur för

Börsens
öppnings
pris

Högsta
noter-
ing

Lägsta
noter-
ing

Föreg
dags
avslut

Antal
öppna
kontrakt

Månad, då
leveransperioden
för ifrågavarande
futurkontrakt slutar

Pris, datum och
klockslag



Leveransperioder

januari-mars

april-maj

augusti-
december

Futurer, Euronext
Paris (Matif)

Vetefuturen
för mars

Vetefuturen
för maj

Vetefuturen
för december

Prissättning bör
ske senast

15.2.

15.4.

15.11.

Du kan prissätta kontrakt långt in i framtiden

Leveransperioder

december-
februari

mars-maj

juni-augusti

september-
november

Futurer, Euronext
Paris (Matif)

Rapsfuturen
för februari

Rapsfuturen
för maj

Rapsfuturen
för augusti

Rapsfuturen
för november

Prissättningen bör
ske senast

15.1.

15.4.

15.7.

15.10.

Vete Raps



Odlare säljer 14.3. 
50 tn kvarnvete

Leverans till
Nådendal i 

november 2018

Vid uppgörandet av 
basis-kontraktet
kommer vi även

överens om basis
för fodervete

Exempel:
terminskontrakt

Terminspris (NAA, leverans
november 2018): 

Kvarnvete: 154 €/tn
Fodervete: 129 €/tn

Leverans 15.11. 
Grundpris, kvarnvete:

154 €/tn, 
kvalitetsprissättning

Utbetalning 30 dagar
efter leverans

Exempel 1.
Basis-kontrakt:

Basis (NAA, leverans november
2018):

Kvarnvete: - 18 €/tn
Fodervete: - 43 €/tn

Odlaren prissätter 12.7 enligt
vetefuturen för december: 

notering 184 €/tn

Leverans 15.11.
Grundpris, kvarnvete:

-18 €/tn + 184 €/tn 
= 166 €/tn, kvalitetsprissättning

Utbetalning 30 dagar
efter leverans

Exempel 2.
Basis-kontrakt:

Basis (NAA, leverans november
2018):

Kvarnvete: - 18 €/tn
Fodervete: - 43 €/tn

Odlaren prissätter 6.10 enligt
vetefuturen för december: 

notering 166 €/tn

Leverans 15.11.

Grundpris, kvarnvete:
-18 €/tn + 166 €/tn 

= 148 €/tn, kvalitetsprissättning

Utbetalning 30 dagar

efter leverans



Observera i basis-kontrakt

• Basis varierar beroende av situationen på marknaden
• Samma faktorer inverkar, så som i allmänhet på spannmåls- och oljeväxtmarknaden, bl.a. 

efterfrågan, utbud och lager
• På basis-priset inverkar även leveransperiod och –ort (inland, hamnar)
• Beroende av produkt och marknadsläget kan basis variera mycket; 

t.ex. från -20 e/tn till +10e/tn
• Basis- och futurpriserna kan utveckla sig även i olika riktningar
• Basis-kontrakt kan användas vid t.ex. långtids prissättning och som ett alternativ

att prissätta kontrakt



Vi erbjuder olika alternativ för prissättning

Nu kontrakt

Prissättning vid
uppgörandet av 

kontraktet

Leverans inom 30 dagar

Kontrakt med
gårdspris

Vi kommer överens om
gårdspris och

leveransperiod

Avena hämtar varan 
från gården och svarar

för transportkostnaderna

För lagring betalas
lagringsersättning

Terminskontrakt

Vi kommer överens om
mängd och

leveransperiod

Prissättning genast, 
senare på en gång eller
senare i flere etapper

Priset består av 
delfixeringarnas vägda

medeltal

Basis-kontrakt

Vi kommer överens om
mängd, leveransperiod

och basis

Prissättning enligt
odlarens önskade

tidpunkt enligt noteringen
av futuren på Euronext

Paris (Matif)

Priset består av 

basis + futurpriset



Gör oljeväxtkontrakt och beställ utsäde! 

Tidiga rybssorter:

SynthiaBOR

CordeliaBOR

Populationsraps:

CleopatraBOR

CampinoBOR

Hybridraps:

DragoBOR , TrapperBOR

Solar CLBOR

Du får kontraktstillägg (4 €/tn), 
då du köper utsäde och gör

oljeväxtkontrakt senast 15.3.2018!



Avenakauppas tjänster för registrerade:
• Du kan se Avenas inköps- och basispriser
• Sälja spannmål och oljeväxter
• Lämna anbud
• Beställa kvalitetsanalys
• Installera en prisvakt, gratis
• Dina egna kontrakt och avräkningar
• Resultaten av dina egna förhands-

analyser
I Avenakauppa finns våra aktuella notiser samt marknadsrapporter

Nya Avenakauppa betjänar även då våra kontor är stängda


