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• Prissvängningarna i augusti-september  för majs- och sojafuturerna har mattats av 
när rekordskörden på norra halvklotet börjar vara ett faktum

• Fodersädspriset har rasat och prisgapet mellan Finland och Tyskland bara ökat

-varför är det relevant att jämföra det inhemska priset med priset i Hamburg?

• En  liten ljuspunkt på den finländska marknaden: Rågprissättningen

• Majsen 2013 i USA. Hur skörden förändrades under växtsäsongen

• En titt på de danska och  brittiska spannmålspriserna

• Den inhemska  beräknade spannmålsbalansen  2013/14 per 30.8.-13. Hur ser 
balansen ut för de olika grödorna? Exportbehovet växer.

• Hur ser det ut med växtodlingssäsongen i Sydamerika?

Innehåll
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Vete

• Kina väntas importera mycket

• EU, +8%, bra konkurrenskraft på exportmarknaden . Det finns rikligt 
med vete för export utanför EU

Korn

• Riklig kornskörd i EU

• Mättad marknad

Havre

• Mera havre i EU än tidigare; bra skörd i Sverige, Finland står för 15 
% av EU:s marknad. Också i Storbritannien mera havre, som har 
varit en viktigt marknad för  Finland

Oljeväxter

• Rekordstor  skörd i Världen. Brasilien håller på att kila om USA som 
nr 1 i sojabönor
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”Finland” ”Tyskland” Skillnad

Fodervete 164 205 -41

Kvarnvete, 12% 180 208 -28

Foderkorn 128 182 -54

Havre, 54-55 hl 117 188 -71

Råg 192 160 32

Prisjämförelse 4.11.-13, 
euro/ton
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1. Hamburg alternativ för handelsledet att köpa, inte gårdspris inte börspris. Hamburg 
är ett bra referenspris

2. Hamburg viktigaste exporthamnen, en samlad bild av marknaden möjlig. Andra 
viktiga hamnar:Rotterdam, Rouen

3. Minus frakt om vi är exportberoende och plus frakt om vi är importberoende.Det
finns varje år överskott i början på säsongen, desto längre säsongen framskrider 
desto viktigare blir fraktkostnaden.

4. Hur mycket vi är över eller under Hamburg borde inte varierar så mycket inom 
säsongen men kan nog variera mellan säsongerna (om marknaden fungerar!)

5. Hamburgpriset avser råvara fritt levererat i lastbil, vad man är villig att betala för 
råvaran. Säljare är ofta lokala handlare eller större producenter (det finns också 
notering för priset lastat ombord på båt, FOB). Gränsen mellan parti och –odlarpris 
beror därför mera på agerandet än volymen. Handelledets marginal kommer på 
dessa priser, när handelsledet säljer råvaran vidare.

Om marknadsmässig prissättning 
(enligt Agronomics)
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Källa:Agronomics
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1)Sådden av majsen på våren,hur lyckas den?

2)Uppkomsten av majsen

3)Konditionen av majsväxtbestånden

4)Skörden av majsen

USDA:s uppföljning av 
skördutvecklingen i USA
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Källa: Agronomics
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Källa: Agronomics
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Källa: VYR
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Vete, 42 %

Råg, 88 % (marknadspriset signalerar i alla fall efterfrågan på inhemsk råg)

Korn, 30 %

Havre, 47 %

Slutlager i förhållande till årlig 
konsumtion (stock to use ratio ), Finland
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• Det är viktigt att se exportmarknaden som ett fullgott 
alternativ till produktion till den inhemska marknaden och 
något vi jobbar långsiktigt med också bland odlarna

• Det behövs ett aktivare grepp mera exportbefrämjande 
åtgärder också från odlarnas sida

• Bindande exportkontrakt för en del av skörden helst 
redan på våren. Pilotprojekt borde startas så snabbt som 
möjligt

• För att lyckas måste odlarna förbinda sig till 
spannmålsexport?? Är detta den svagaste länken??

Export?
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Vete 12/13 (5) 13/14, 31.5.-13 (1) 13/14, 30.8.-13 (2)

Totalutbud 1237 1237 1182

-ingående lager 1.7. 339 397 331

-produktion 887 828 838

-import 12 13 13

Totalkonsumtion 840 841 829

-inhemsk 670 669 684

-export 170 172 145

Slutlager 397 397 353

-förändring 0( !!) 22

Vetebalans 13/14 (Finland), 1000 
ton , VYR (Tike )
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Vete 12/13 13/14, 31.5.-13 13/14, 30.8.-13 (2)

Totalutbud 2034 2130 2174

-ingående lager 1.7. 447 426 385

-produktion 1581 1697 1783

-import 6 6 6

Totalkonsumtion 1608 1703 1675

-inhemsk 1523 1505 1525

-export 85 198 150

Slutlager 426 426 499

-förändring 0 (!!) 114

Kornbalans 13/14 (Finland), 
1000 ton, VYR (Tike )
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Vete 12/13 13/14, 31.5.-13 13/14,30.8.-13

Totalutbud 1450 1523 1666

-ingående lager 1.7. 372 397 452

-produktion 1073 1124 1212

-import 5 2 2

Totalkonsumtion 1054 1126 1136

-inhemsk 704 726 736

-export 350 400 400

Slutlager 397 397 530

-förändring 0 (!!) 78

Havrebalans 13/14 (Finland), 
1000 ton, VYR (Tike )
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Egna försäljningar av skörden 
2013

Odlingsväxter: 20 ha vårvete,10 ha raps,  20 ha havre, 10 ha 
gröngödslingsvall, NVÅ

• 40 ton vete, 7.2.-13, grundpris 201 euro/ton, fodervete 185 euro/ton, 
leverans aug-sept -13. 

• 40 ton vete, öppet pris, avtalat under våren genom odlarägt bolag 
direkt till A-rehu, Koskenkorva. Gårdspris 165 euro/ton 11., 
kvalitetstillägg:0,5 e/t (under 13% fukt)+ 3 e/t för hlv.

• Rapsen inte bunden i år  pga dåliga erfarenheter gällande 
skördemängd

• Havren huvudsakligen genom direktförsäljning. En liten del som 
containerexport till Tyskland, 150 e/t (hlv 58) levererat till Forssa.  
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Kontraktstyp Mängd, t 7.2.13 28.8.-13 

dagspris

Skillnad Totalt, euro

Terminskontrakt
med handel

40 201, aug-sept
leverans

167 +34 +1360

Terminskontrakt

på börsen

40 217,75, nov-13 190, nov-13 +27,75 +1110

”Resultat” per verkligt leveransdatum 
(28.8.-13) för personlig 
kvarnveteprissäkring, euro/t
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• Handelns prisnotering just nu, ca 160 euro/ton

• Handelns försäljningspris, ca 220-230 euro/ton för att 
täcka högre inköpspris tidigare

• Pris vid direktförsäljning mellan gårdar 200 euro/ton

-köparen står för frakt (praxis vid foderinköp)

-vägning via Feedex (foderföretagets) våg

• Win-win situation för både spannmålssäljare och köpare 
(husdjursprodcent)

Case: Foderkorn i  Österbotten 
aug-13
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• 5 största svinproducenterna i Portugal är 
intresserade av att importera 20 000 ton 
foderkorn/mån under cirka 6 månader 
under året

Case: Foderkorn till Portugal
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Anskaffnings
kostnad 20000
Avskrivnings
tid 25

Ränta 4

Storlek 200m3

Annuitetsfaktor för 25 år och 4 % 0,06401

Årskostnad (avskrivning och ränta) 20000 * 0,06401 = 1280,20 €
200 m3 vete är ca 160 
ton

=> lagringskostnad per år per ton blir 1280,20/160 = 8 euro/ton/år

Märkväl att fastän du lagrar spannmålet bara 1 månad så är lagringskostnaden ändå 8 € per ton, eller fastän du inte alls använder lagret….

Har utgått från att den runda plåtsilosen inte har några rörliga kostnader. 

Försäkring för rundsilosen kan man ju ha, men inte här beaktat.

Anskaffningskostnaden har jag tänkt att består av 12000€ silosen +  6000€ grund + 2000 € arbete. 

Lagringskostnad för spannmål
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Köpoptioner istället för att lagra skörden? källa: 
Karl Persson/Handelsbanken
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Spannmålspriset i förhållande till 
vetepriset-spannmålens relativa 
lönsamhet

12.1.-11 23.1.-12 10.6.-12 4.6.-13 6.8-13

Vårvete, Finland (Avena, Svartå) 212 1 170 1 182 1 210 1 169 1

Fodervete, Finland (Avena, Lovisa) saknas 166 0,98 172 0,94 205 0,98 -

Havre, Finland (Avena, Kotka) 180 0,85 180 1,06 175 0,96 171 0,81 162 0,96

Korn, Finland (Avena, Lovisa) 170 0,80 170 1 172 0.94 165 0,78 149 0,88

Rybs/raps, Finland (Avena, Kantvik) 492 2,32 442 2,60 460 2,52 435 2,07 356 2,10
Maltkorn, Finland (Avena, Barke, Tipple, 
Nådendal) 190 0,90 218 1,28 185* 1,02 185 0,88 -

20.1.-12

8.6.-
12

Kvarnvete, Frankrike (Matif,Paris) 255,5 1 198,50 1 208 1 207,5 1 184,25 1

Fodervete, Storbritannien (LIFFE, 
London) 236,49 0,93 188,27 0,95

212,2
7 1,02 212,67 1,02 183,99 1

Maltkorn, Frankrike (Matif, Paris) 270,5 1,06 277 1,40

206,7
5 0,99 239,75 1,15 207 1,12

Rapsfrö, Frankrike (Matif, Paris) 516,25 2,02 448,75 2,26

468,5
0 2,25 436,75 2,10 356,25 1,93
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Majsprognosens utveckling 
2013/14, milj.ton

2012/13 1.7.13 1.8.13 26.9.13 31.10.13

Produktion 863 946 942 943 948

Konsumtion 868 916 915 917 922

Slutlager 126 149 148 148 152

-förändring 23 22 22 26

Slutlager/kons
umtion, %

14,5 16,3 16,2 16,1 16,5

Källa:IGC
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Veteprognosens utveckling 
2013/14, milj.ton

2012/13 1.7.13 1.8.13 26.9.13 31.10.13

Produktion 655 683 687 693 696

Konsumtion 673 682 686 687 690

Slutlager 175 181 176 180 182

-förändring 6 1 5 7

Slutlager/kons
umtion, %

26,0 26,5 25,5 26,2 26,3

Källa:IGC
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2011/12 2012/13 2013/14

EU 137,4 131,6 142,9

Ryssland 56,2 37,7 50,5

USA 54,4 61,8 57,5

Största 
exportörerna*

362,7 314,4 357,4

Veteproduktion, milj.ton (31.10.-
13) 

*Argentina, Australien, Kanada, EU,Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA 



37

www.slc.fiwww.slc.fi

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Argentina 23,8 21,2 30,0 26,0

Brasilien 57,4 73,0 81,3 72,0

EU 66,0 56,3 65,0

Sydafrika 10,9 12,0 11,8 13,0

Ukraina 22,8 20,9 28,0

USA 313,9 273,8 352,0

Världen,
totalt

876,6 862,7 948,4

Majsproduktion utveckling i 
vissa länder, milj.ton (31.10.-13)



38

www.slc.fiwww.slc.fi

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1393
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Utsikter inför kommandeodlingssäsong: 

• Totalproduktion 2012/13 -4%,  Även konsumtionen väntas minska (för första gången 
på 14 år!) Slutlagren dock minskat igen från föregående år (-40 milj. ton). 
Marknadsläget fortsätter vara starkt, trots sjunkande pristrend sedan höstens 
toppriser. Skördeskador drabbat exportländer, höstvete i USA drabbas av torka men 
regn på senaste tiden har lättat upp situationen. I världen förväntas vete produktionen   
öka 2013/14 med  4% och arealen med 2 % 

• Majsens  slutlager  är på en rekordlåg nivå (9 år!). Utgående lager i förhållande till 
förbrukningen  är mycket lågt (13%).  Odlingsintresset rekordhögt i USA. 
Bedömningarna är att nya skördens pris kan variera mycket beroende på hur skörden 
kommer att utvecklas

• Utsikterna för Sydamerikas pågående skörd av fodersäd (majs och soja) verkar har 
normaliserats, trots vissa problem tidigare på säsongen  

Marknadsläget (mars -13)

Kommande odlingssäsong 2013/14 påverkas mycket av hur 
väder- och odlingsförutsättningar utvecklas från sommaren. 
Om balansen stärks ”normaliseras” marknaden, vilket sätter 
tryck på priset.

21.11.201341ÖSP
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• Förra året var det torkan i USA och den svaga majsskörden som  utlöste  prisrally i 
juni-juli. Skördeutfallet blev trots rekordarealer det lägsta sedan 1995 och 25 % under 
förväntningarnan. Inför detta skördeår ser det ut som om torkan lättat en aning 
jämfört med ifjol.

• I USA ökar majs och sojabönor på bekostnad av bomull och ris. 40 % av majsen går 
till bioetanol.  Bra efterfrågan på proteinfoder i Kina ökar efterfrågan på sojabönor. 
Kina står för 60 % av den globala importen av sojabönor. Majsarealen beräknas bli 
den högsta sedan 1936, en aning högre än ifjol pga bra priser och lönsamhet. Även 
sojaarealen är den fjärde största någonsin.

• Vetebalansen visar inte på några stora överraskningar. Förutom USA, Argentina, 
Australien, Kanada, EU spelar Svartahavsregionens producentländer (Ukraina, 
Ryssland och Kazakstan) en allt viktigare roll på världsmarknaden. Produktionen har 
dock varierat mycket mellan åren beroende på väderförhållandena. 

Marknadsläget (juni-13)

De närmaste veckorna kan vara kritiska med tanke på 
marknadsutvecklingen (jmf ifjol). Den gynnsamma 
prisutvecklingen väntas öka odlingsarealerna och med 
trendskördar räknat förstärks spannmålsbalanserna jämfört 
med ifjol
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• Skörden på norra halvklotet betydligt bättre eller mera normal än ifjol som drabbades 
av torka på många områden –situationen har normaliserats jämfört med fjolåret som 
var exceptionellt , även priserna var då rekordhöga

• Börspriserna  för kvarnvete har dalat från vårens 240 euro/ton, sen till 210 och nu 
180-190 euro/ton med 50 euro/ton. Rekordlåga priser just nu (lägst på 19 månader)! 

• Värst utsatt är spotpriset för majs (balansen förstärks, produktionen ökar med 10 
%(USA, Kina och Ukraina)) och sojabönor (all-time high produktion, + 6 %) som 
närmast har kollapsat

• Rapsproduktionen ökar med  +4%, men konsumtionen endast med +1 % på grund av 
begränsat utbud och den höga prisnivån

Marknadsläget (aug -13)



44

www.slc.fiwww.slc.fi

Basis -skillnaden mellan 
spotpriset i Finland och börspris 

5.2.13 6.3.13 12.4.13 7.5.13 4.6.13 6.8.-13 27.9.-13 4.11.-13
Vårvete, 
Finland 
(Avena, 
Svartå), 
euro/ton 227 217 210 210 210 169 174 180

Kvarnvete, 
Frankrike 
(Matif,Paris
), euro/ton 247,50 241,25 249,50 245,75 207,50 184,25 193,50 204,50

Skillnad 
(basis),euro
/ton -20,50 -24,25 -39,50 -35,75 2,50 -15,25 -19,50 -24,50
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Skillnad, 

11.3.-13

Skillnad,

4.6.-13

Skillnad, 

4.11.-13

Fodervete -36 -21 -41 Lovisa

Kvarnvete,
min 12 %

-35 -18 -28 Lovisa

Foderkorn -11 -37 -54 Nådendal

Havre, 54-55 
hl

-51 -42 -71 Kotka

Råg +20 +34 +32 Nådendal, 
kvarn 
Tyskland

Skillnad mellan tyska partipriser (levererat 
Hamburg) och finländska producentpriser, 
euro/ton 

FOB kostnad cirka 10 euro/ton i Tyskland


