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Fortsatta svängningar att vänta?

Basis 28.8.-20
-33 €/t

Basis 30.10.-20
Euronext (Matif)
Dec-20, 205,25 €/t
Finland
185 €/t=
-20,25 €/t



Market drivers just nu

Globalt
Politik och ekonomi
-USA:s presidentval, -valutamarknaden, -spekulation på börsen 
Väder
-La Ninâ i Sydamerika (torka) och Australien (väta), -Torka pinar också Ryssland
Coronavirus
-Vad för den andra vågen med sig? Påverkar det konsumtionen? 
Finland
-Transittrafiken av spannmål från Ryssland via Finland har pressat priserna i Lovisa 
(lagerbrist). 2.11. -20: Vete: Lovisa 177 €/t, Nådendal 185 €/t, skillnad 8 €/t
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Prisskillnad mellan kvarn & 
fodervete möjliggör export

Finland har ett överutbud på fodervete, i Europa är mängdproportionerna 
mellan kvaliteterna jämnare

Fazer Mills tog initiativ och höjde sitt bas pris till 190 € / ton på kvarn vete, 
vilket tvingar andra aktörer att haka på… Nu har priser planat ut vid 175 –
186 € / ton

Lägre grundpris för fodervete I Finlandà möjlighet att konkurrera med pris 
på exportmarknaden?



Estniska priser i Muuga:
Kevili & Avena 2.11.2020
Baltic Agro & Scandagra 14.10.2020

Köpare Vete 1:a klass
€ / ton

Foder vete
€ / ton

Kevili 198 179

Avena 200 181

Baltic Agro 202 179

Scandagra 202 179



Estland vs Finland

Fodervete vs brödsäd  
FI, Åbo/Nådendal; 170 €/t vs 185 €/t, skillnad 15 €/t
EST,Muuga (14.10.-20);180 €/t vs 200 €/t, skillnad 20 €/t

Egen användning vs export
FI, 70% vs. 30%
EST, 30% vs. 70 %



Hur ser det ut i Sverige?

I Sverige går kvarnvete till foder. Skördarna lyckades kvalitetsmässigt och höstvetet 
har gott falltal och proteinvärde

Vecka 43 var kvarnvete (11,5-12 % protein) priset runt 1900 kr/ton (export) i södra 
Sverige. Spridningen mellan kvarn- och foder vete var 30-50 kr/ton

Då korn kan fungera som substitut till fodervetet har även korn priser fått vind 
under seglet då vetet är dyrt och efterfrågan på foderkorn ökat. Medan efterfrågan 
på maltkorn varit svag



Marknadsfunktioner

Priser reagerar på information från marknaden:

Olika aktörers prishöjningar, priser i närområdet, väder som påverkar kommande 
grödor, tillgång till lager och transport bygger upp bilden om det egna områdets 
basispris. 

Skillnader i mängd och kvalitet kan avslöja om det finns utrymme på marknaden för 
en viss gröda à Export
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