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BULLISH AND BEARISH MARKET



UTVÄRDERING GREPPA MARKNADEN/PARIS, 
NOVEMBER 2016-STRATEGI FÖR FRAMTIDEN?

• Aha upplevelse, bönderna själva tagit i och satsat för att gemensamt sälja och exportera sin spannmål (se LF!)
• Inte så mycket bättre på gårdarna, lantbruket i Frankrike
• Indexmodellen, titta närmare på och ha genomtänkt modell som man kan föra fram. 
• Ha en grupp odlare som verkligen är intresserade att använda sig av denna. 
• Alla som deltagit i kursen göra en strategiplan för hur man kommer att agera följande år och offentliggöra denna, 
följa upp utfallet
• Proteintillägg i Frankrike rätt lågt, höga skördar men relativt lågt protein
• Finländska industrin får bra kvalitet till billigt pris jämfört med Frankrike
• Pre-harvest glyfosat sprutning inte längre tillåten i Frankrike och Tyskland
• Alla finländska uppköpares kvalitetsvillkor på en lista som uppdateras då förändringar, görs av VYR (Katariina, Riku)
• Viktigt att veta vad man har för kvalitet, satsa på marknadsföring och export odlarna själva måste satsa på detta. 
Vi har utlokaliserat dessa uppgifter på  spannmålshandel med dåligt slutresultat
• Hur uppbära en marknadsföringsavgift, t.ex. 50 cent/ton? Detta sker i Frankrike. Frivillig eller obligatorisk? 
Hur inkassera?



DEN FRANSKA SPANNMÅLSMARKNADEN, 
ETT EXEMPEL(VETE)
• Leverans ofta med egen traktor till det egna kooperativet som ligger nära (10 km) gården, dvs 

transportkostnaden närmast eget arbete. Rabatterad gödsel via algt.

• Nettopris nu för 76 hlv, 11% protein: Matif Mars 2017 170-9 = 161 (leverans+lagring ingår). Lagring 
hela året (juli-maj) i kooperativet kostar 15-18 e/ton. Vanligtvis 5 e/ton som slås fast i juli efter det 
1,5 e/mån

• Basis är normalt -20 e/ton men pga marknadsläget (liten skördevolym) nu cirka 10

• Svagt intresse att sälja nästa års kampanj för skördeleverans (juli 17), pris: Matif Sept 17-23=151 
e/ton

• 40 % kvar av 2016 års skörd

• Bästa strategin som inte är för riskfylld:

-1/3 ”Medelpriskontrakt” , 1/3 Dagspris, 1/3 Garanterat minimum price (Matif-15, med efterlikvid om 
priserna går upp

• Målpris inför kommande kampanj 185 e/t på euronext, nettopris 165-170 e/ton



EXPORTMARKNADEN, BRÖDVETE

Sept -16 Nu, e/t

Basis, Matif, Klaipeda, Estland, 

Panamax 60 000 t

-5 +7

Basis, Matif, Nådendal, 5 000 t 0

Matif, nu 170

FOB kostnad -10

Provision -5

Exportpris, totalt 155

-Raisios notering 160 e/t, marknaden fungerar ,knapphet om inhemsk brödvete,

exporten inte lockande i mindre partier

-Desto större exportparti desto bättre pris, tex Algeriet min 20 000 t



..OM IMPORTBEHOV

Sept 16 Nu

Pris i Finland 143 150-160

Matif 158 170

Basis -5 +7

Frakt till Finland +15 15

Totalt 168 192

Prisskillnad -25 -32-42













DAGSPRISER VS. TERMINSPRISER 
(FINLAND)

Dagspris, e/t ,17.1.2017 Nov -17, e/t, 17.1. 2017

Korn, Nådendal (Avena) 122 122

Råg, Svartå (Avena) 150 150

Maltkorn, Nådendal (Avena) 150 150

Vårvete, Lovisa (Avena) 150 (160, Raisio) 154

Livsmedelhavre, exporthamn 135 (140-144, Raisio) 135

Fodervete, Lovisa (Avena) 127 131

Höstvete, Nådendal (Avena) 154 156

Rybs/raps, Kantvik (Avena) 403 384

Höstvete, Frankrike* 161 151

*Transportkostnaden ingår i priset, dvs det är frågan om ett nettopris förutom transporten till

det egna kooperativets lager med egen traktor, lagring i koopertivets lager 1,5 e/t/mån















STOCK TO USE



STOCK TO USE 2016/17, FINLAND 
(25.11.2016)

Vete Råg Korn Havre

Produktion 2016 810 87 1555 1029

Konsumtion 870 99 1614 1034

Lager 1.7.2017 377 95 465 251

”Stock to use”, % 43 96 29 24



BASIS, FINLAND



MEDELPRIS 2016, FINLAND (LUKE)



VALUTAKURSEN OCH EXPORT TILL 
TREDJE LÄNDER

Pris 270 USD/t, maj 2014 270 USD/t, jan 2016

Valutakurs 1,34 ”stark euro” 1,06 ”svag euro”

Euro/t 201 255

-En ”svag euro” ger ett bättre pris åt spannmålssäljaren på euroområdet  när

handeln sker i USD 



MARKNADSTRATEGI 2017

• Ta ansvar för spannmålsbalansen på gårdsnivå! Producera det som det verkligen finns en 
marknad för

• Pressa kostnaderna  men jobba och investera i åtgärder för ett bättre pris, hur kan vi 
effektivera samarbetet mellan odlare både gällande praktiskt samarbete, inköp och 
försäljning

• Mera direkta kontrakt med industrin  eller export. Utveckla mera sporrande 
kontraktsmodeller

• Analysera potentiella kunder, kontraktsalternativ och alternativa odlingsgrödor

• Vilken kvalité lönar det sig för mej att satsa på?

• Ta ansvar för kvaliteten och ta reda på kvaliteten genast i samband med skörden

• Utred möjligheterna till mellangårdshandel för att skapa win-win situationer



MARKKINASUUNNITELMA 2017

Tiekartta markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi

• Step 1

Tunnista oman tilasi kannalta mahdolliset viljelykasvit, lajikkeet, 
markkinointi- ja sopimusvaihtoehdot jolla voit saavuttaa
tavoitteesi

A) Käteismarkkinoilla (”päivän hinta”, viljakaupan
termiinisopimus, varastointi jne)

B) Futuurimarkkinoilla (viljafutuurit, optiot)



MARKKINASUUNNITELMA 2017

• Step 2

Markkinahorisontin määrittäminen ja strategiavaihtoehdot satovuoden
aikana

• Ennen satoa (HUOM! Laatu- ja määräriski)

-kuinka aikaisin olen valmis myymään? (kesä-heinäkuu ratkaiseva
viljamarkkinoiden kannalta)

• Sadonkorjuun aikana

-joudunko myymään sadonkorjuun aikana varastotilan puutteen takia?

• Sadon jälkeen

-kuinka myöhään uskallan ajoittaa myyntini?

Hintojen kausivaihtelu merkittävä tekijä USA:ssa. Suomessa ei ole tutkittu?



GENERAL RULES OF THUMB (LÄHDE:DEVELOPING A 

GRAIN MARKETING PLAN, UW-EXTENSION GRAINS TEAM

• Max 30 % ennen kylvöä

• Max 50 % ennenkuin kasvuston kunto on voitu todeta

• Max 70-80 % ennen satoa



MARKKINASUUNNITELMA 2017

• Step 3

• Tuotantomäärien määrittäminen ja jakaminen markkinoitaviin yksikköihin
(esim.200 t /40-50 t=4-5 rekkaa)

• 5x20%=5x40 t

• Määrittele realistinen hintatavoite suhteessa markkinatilanteesen jokaiselle
yksikölle , aseta selkeät kynnysarvot jotka laukaisevat myynnin

• Huomioi varastointikapasiteettisi

• Laadi selkeä suunnitelma ja aikataulu jonka mukaan toimit, pidä kiinni
siitä ja perustele mahdolliset muutokset itsellesi kirjallisina suunnitelmaan. 


