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Greppa marknaden-
projektet
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• Tuff start på 2014! Marknaden: ”wheat prices still seeking bottom”, vetefuturen på Chicagobörsen 
på sitt lägsta sedan mitten av 2010

-Ekospannmålsmarknaden i Finland

-IGC:s spannmålsprognos 30.1.-14

-Marknadsutsikterna för spannmål

-Finlands spannmålsbalansuppskattning 2013/14, 28.11.-13. Exportbehovet bara ökar!

• Genomgång av olika strategier för att  hantera prisrisken för 2014 års skörd, prissvängningarna 
(prisvolatiliteten) är här för att stanna!

-Hur fungerar en säljoption, kan det vara intressant i nuvarande marknadsläge?

• Förutsättningarna för spannmålsexport med tanke på 2014 års skörd

• Övrigt: Pro Agrias nya bok! Greppa marknaden-sälj och köp förnuftigt

Innehåll
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Euro/ton Jan-13 Jan -14 Skillnad

Havre, Finland 195 120 -75

Kvarnvete,
Euronext-NYSE,
Paris

246 204 -42

Volatiliteten-prissvängningarna på 
spannmålsmarknaden är här för att 
stanna
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27.1.14 Konventionell Eko

Vete 168-180 305-310

Fodervete 152-168 265

Korn 121-147 320

Havre 110-130 215-245

Råg 190-205 375-390

Priser , euro/ton
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2012/13

• Användningen av ekospannmål ökade (62,2 milj kg, +3,7 milj kg).

• Ekospannmål blir livsmedel för exportmarknaden. Bulkexporten är begränsad

• Tillverkningen av industriella ekofoder ökade

• Importen av ekospannmål ökade, exporten minskade. Problem med tillgång och kvalitet

2013/14

• Skörden 2013 15% högre än 2012 (76 milj kg)

-Havrearealen och skörden växte mest  (medelskörd 2090 kg/ha)

-Kornproduktionen fördubblades jämfört med 2012

-Veteskörden en aning lägre än 2012

Ekospannmålsmarknaden
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Vete Råg Korn Havre

Produktion 
2012

15,3 5,1 6,6 38,6

Import 0,1 5,6 1,2 5,2

Inhemsk 
konsumtion

12,9 6,9 8,2 34,1

-till livsmedel 8,5 6,0 0,5 12,5

Export 0 0 0 0,7

Slutlager 10,1, 7,2 4,0 23,4

Stock to use, % 78 104 49 71

Uppskattning över utbud och 
efterfrågan av ekospannmål 
2012/2013, VYR, 1000 t (19.12.-13)
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• ”Wheat prices still seeking bottom” (Agra Europé). Chicagofuturen på sitt lägsta 
sedan mitten av 2010.

• Stark export men stort utbud lägger sordin på prisutvecklingen 

• Köparens marknad, MENA länder förstärker sina lager

• Bra övervintring i USA och Europa?

• Produktion, +8 % (konsumtion,  +3 %). 2014/15, -1% trots +2 % areal

Vete

Produktionen ökar priset sjunker?
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Veteprognosens utveckling 
2013/14, milj.ton

2012/13 26.9.13 31.10.13 28.11.13 30.1.14

Produktion 655 693 696 698 707

Konsumtion 673 687 690 692 691

Slutlager 175 180 182 181 188

-förändring 5 7 6 13

Slutlager/kon
sumtion, %

26,0 26,2 26,3 26,2 27,2

Källa:IGC



14

www.slc.fiwww.slc.fi

• Bra väder!

• Skördandet har nyss påbörjats i Brasilien, ser bra ut

• Rekordskörd kommer att innebära ett överskott ända tills USA kommer på 
marknaden i höst

• Pga majsens svaga prisutveckling väntas mera sojabönor och mindre majs i USA

• Stor efterfrågan i Kina

• Produktion, +6% , ökade slutlager 2. året i följd

• Raps: +11 %, +58 % ökning i slutlager pga rekordskörd i Canada

Sojabönor

Mindre prisstöd för 

oljeväxter?
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• Stort prisfall under andra delen av 2013-minskad odlingsmotivation

• Lagren förstärks jämfört med föregående säsong, men är fortsättningvis låga

• Produktionen +11 %, efter att produktionen återhämtade sig i USA efter katastrofåret 
2012 konsumtionen +7%

Majs

Majspriset kan vända snabbt om det blir 

problem med skörden i USA 2014?
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Majsprognosens utveckling 
2013/14, milj.ton

2012/13 26.9.13 31.10.13 28.11.13 30.1.14

Produktion 863 943 948 950 959

Konsumtion 868 917 922 922 928

Slutlager 126 148 152 157 158

-förändring 22 26 31 32

Slutlager/kons
umtion, %

14,5 16,1 16,5 17,0 17,0

Källa:IGC
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http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1393
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3.2.2014 Nu Nov -14

Kvarnvete (NYSE Euronext, Paris 192,50 183,75

Rapsfrö (NYSE Euronext, Paris 369,00 350,00

Vårvete, Finland 168 163

Fodervete, Finland 152 -

Rybs/raps, Finland 360 350

Havre, Finland 123 -

Korn, Finland 137 137

Råg, Finland 197 203

Maltkorn, Finland 150 -

Hur ser marknaden ut 
inkommande höst?
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1. Känn till din produktionskostnad, euro/ton

2. Bestäm ett tröskelpris för försäljning

3. Följ regelbundet med marknaden. 10-15 

min/dag hjälper dig att förstå marknaden bättre.

4. Gör upp en försäljningstrategi

Minneslista för hantering av 
prisrisken
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• Terminskontrakt med handeln

• Terminskontrakt på börsen

• Säljoption (put option), rätten att sälja en futur

• -”out of the money”-”in the money”

• Lagring av spannmål

Price is what you make it
-Proven ways to protect your price
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Prissäkring 
(Terminskontrakt
med handeln 
eller 
börskontrakt 
(futurer)

optioner ”vänta och se”

Priset stiger - + +

Priset sjunker + + -

Fördelar och nackdelar med 
olika riskhanteringsverktyg
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Prissäkring 
(Terminskontrakt
med handeln 
eller 
börskontrakt 
(futurer)

optioner ”vänta och se”

År 1 1/3 1/3 1/3

År 2, osv 1/2 1/4 1/4

75 ha x4t=300 100 t 100 t 100  t

Sammansättningen kan variera 
mellan åren..

Strategin måste utgå från att man kan upfylla sina

kontrakt i alla situationer,före skörd är grundregeln högst 50 % 
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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

Det är viktigt att känna till den historiska basisen,

men tyvärr så finns det ingen systematisk uppföljning!
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Terminskontrak
med handeln, nov-
14

Terminskontrakt på 
börsen, nov-14

Basis

Alternativ 1 (3.2.-
14, verklig
situation)

Nu:163
Sälj:153+0=153

183,75
183,75, +/-0

-20,75
-30,75

Alternativ 2 (fiktiv 
sitation

Nu:180
Sälj:170+20=190

220
200, +20

-40
-30

Terminskontrakt med handeln 
eller på börsen?

Historisk basis cirka -30 euro/ton  
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Fysisk marknad Futurmarknad Optioner

Feb-14, prissäkra 50 
% av skörden (100 t)

Nov-14, sälj 2 
kontrakt, 183,75 
euro/t

Köper en rätt att sälja 
(säljoption, put
option) två kontrakt 
till 183,75 euro/t

Sept-14, sälj 100 t, 
160 e/t
Totalpriset som 
erhålls är 160 
+23,75=183,75

Nov -14,160 e/t
+23,75 eur

Jag använder min 
rättighet (om priset 
skulle ha stigit hade 
man inte använt sin 
rättighet!)

Säljoption ger möjlighet att före skörden 
dra nytta av eventuella stigande priser



28

www.slc.fiwww.slc.fi

Produktion
2013, 1000 t

Inhemsk 
konsumtion

Exportbehov % av 
produktionen

Vete 888 684 204 23

Korn 1941 1525 416 (10400 x 
40 ton!)

21

Havre 1227 763 464 38

Råg 27 105 -

Spannmålsbalansuppskattning 
2013/2014, 28.11.2013, VYR

Balansen 2012/2013; vete +217, korn -58, havre +369
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”Finland” ”Tyskland” Skillnad, 
4.11.-13

Skillnad,
3.2.-14

Fodervete 152 192 -41 -40

Kvarnvete, 
12%

168 196 -28 -28

Foderkorn 137 178 -54 -41

Havre, 54-55 
hl

123 181 -71 -58

Råg 197 168 32 29

Prisjämförelse 3.2.2014, 
euro/ton



30

www.slc.fiwww.slc.fi

”The UK exports around 2,5 million tonnes of wheat per year accounting
forapproximately 15 % of the UK wheat market. Exports prevent
oversupply of the domestic market which in turn helps to uphold base
prices across the UK relative to world prices. Growers located within
50 miles of a port should consider growing quality milling wheat to 
meet the reguirements for export as this gives additional grain marketing 
opportunities.”

HGCA, spanmålskedjans samarbetsgrupp i Storbritannien

Nya tag behövs på 
exportmarknaden…
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Förslag till diskussion:

• Pilotprojekt behövs  med tanke på skörden 2014 på ett område där det finns 
intresse för spannmålsexport

• Avtalsmodell, spannmålslag, mängder, leveranstidpunkt, vem ansvarar från 
odlarnas sida etc bör diskuteras under våren

Olika modeller:

1) Containerexport (28 t) 

2) Större partier med fraktfartyg

Vem skall arrangera:

1) Odlarnas själva eller 2) i samarbete med mindre och/eller större aktörer på 
spannmålsmarknaden

SLC/MTK: Hur effektivera exporten av 
spannmål? Hur kan odlarna ta en 
aktivare roll?


