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HÅLL DEJ ÀJOUR MED MARKNADEN!

• Beställ till e-posten engång i veckan VYR:s nyhetsbrev Viljaviesti

• www.agritel.fr, välj engelska flaggan!

• VYR:s prisapp. Avena och Lantmännen meddelar inte ortsvisa priser längre 

• Market Movers Video (CME Group (Chigagobörsen)/David Hightower

https://www.cmegroup.com/education/videos/usda-crop-reports.html

http://www.agritel.fr/
https://www.cmegroup.com/education/videos/usda-crop-reports.html




NYSE EURONEXT, KVARNVETE, €/T

Lantmännen,
Nu:
197-206€/t, basis +11,25-20,25 €/t
Hösten-19
170-172 €/t, basis -8,75-10,75 €/t



SPANNMÅLSSKÖRDEN (FINLAND)

Totalkonsumtionen (inhemsk +export) 2017/18, 3,4 milj ton, 2018/19, 3 milj ton 



”Stock to use”
Totalt, 29 %
Vete, 30 % 
Råg, 72 %
Korn, 30 %
Havre, 21 % (2014/15;29 %)

Annat
-import av vete
-positiv lagerutveckling





”SKÖRDEPROGNOS” 2019/20

• Vete, 4,1 t/ha x195 000 ha= 0,79 milj ton, nu: totalefterfrågan 0,69 
milj ton

• Korn, 4,1 t/ha x438 000 ha= 1,79 milj ton, nu: totalefterfrågan 1,31 
milj ton



MARKNADSUTSIKTERNA 2019/20

• Förväntningen om en mera “normal” skördesäsong pressar priset

• “FranceAgriMer revised downward its crop rating from good to 
excellent in wheat to 82% against 85% still estimated last week. Same 
in winter barley with a crop rating that goes from 81% to 78%.

• Rapeseed prices evolved little last Friday, supported somewhat by 
short covering in canola. The prices of the palm remain nevertheless 
in their downward trend.”

Källa: Agritels nyhetsbrev 1.4. 2019



FRANSK VETEFÖRSÄLJNINGSSTRATEGI (11.3.-19)

• Odlarna  förlorat 30€/t sedan december trots att exportdynamiken fungerar bra

• Förklaring: Skillnaden i pris mellan skörd -18 och -19   är så stor och köparna vill 
därför vänta på den nya skörden

• 15-20% av nya skörden såldes i december-18 till 185 €/t, nu väntar man med 
resten pga av svagare slutlager i förhållande till konsumtion (stock/use ratio) att 
priset kan stiga med 10-15 €/t. Frågan är när? Det kan gå till skörden i svarta havs 
regionen

• Priset på ny skörd: för julileverans Matif Sept-19-21€/t och decemberleverans 
Matif Dec-19-14 €/t 

• Priset för julilevererans -19 till Rouen, den viktigaste exporthamnen, 179 €/t –
frakt 18-20€/t. Maltkorn ligger på 184 €/t för ny skörd.





Källa: Krister Hildén/NSL
Baserar sej på LIR-gårdarnas
skördekontrolluppgifter
-10 års medelskörd står som 
grund 

Hösten prisnotering ligger 
cirka 20 € under 
nettoproduktionskostnaden

Medelpriset 2018
Brödvete, 194 €/t
Foderkorn, 172 €/t
Råg, 181 €/t
Havre, 178 €/t







Uppskattning
2019/20

-Produktion 
+50 milj ton

-Konsumtion 
+34 milj ton

-Slutlager
-28 milj ton
Slutlagren
minskar 3. året 
i följd pga
majsen



Slutlagret förstärks..
24.1., 566 milj ton
24.2., 593 milj ton
28.3., 604 milj ton 





Lantmännen
Agro, ny skörd
166 €/t



MARKNADSUTSIKTERNA –HAVRE 

• “US oat futures declined by 8% m/m, to a four-month low, mainly on technical weakness and 
following movements in other grains. In Canada, markets were mostly quiet with limited grower 
selling. Values in Australia were underpinned by solid feed demand. In the EU, quotations in 
Finland were steady m/m, but slightly higher in the UK and Germany.”

• Den globala produktionen minskat  2018/19  globalt med -6 % pga torkan ifjol. Också 
konsumtionen minskar ungefär lika mycket ,men livsmedelsanvändningen ökar med dryga 2 %.

• Slutlager i förhållande till konsumtion på rekordlåg nivå under 10 % och slulagren i de viktigaste 
exportländerna minskar med 36 %

Källa: IGC, feb-19









Finland andel av 
världsproduktionen
3,6 %.
Hör till de största 
exportörerna med
Australien och 
Kanada.



TACK !
rikard.korkman@slc.fi
tel. 040 518 9297

#bondenbehövs


