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• Priser, terminspriser, hösten -22
• Gödselpriser
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• Priser, terminspriser, hösten -22
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• Gödselpriser



Tillbakablick:
USDA rapporterna 30.6. 
USDA plantings report 30.6. och slutlager per 1.6. (USA)

-nedgången på börsen stannade upp 

-arealerna för sojabönor och majs ökat mindre än beräknat sedan planting
intentionsn 31.3.  Majs mindre kritiskt än sojabönor men bra väder i juli-
augusti krävs för att hålla majsbalansen

-vetearelerna över förväntningarna men 4 lägsta arealen sedan 1919

Spannmålslagren i USA 1.6. 2021 jmf med 1.6. 2020

Majs, -18 %

Sojabönor, -44 %

Vete, -18 %



Marknadsutsikterna i ett nötskal (situationen i 
juli -21)
Vete

-”Bearish mood”

-Goda skördeutsikter på det stora hela, rekordskörd väntas bl a i Frankrike. Utvecklingen av majsmarknaden påverkar också vetet..

-Vårvetet i USA och Kanada en besvikelse (crop progress)

Majs

-Arealen ökade mindre än väntat i USA  trots höga priser

-USDA sänkte sin crop rating till 65 % pga torka i majsbältet i USA. Goda skördeutsikter i Ukraina och Europa.

-relativt låga lager och bra efterfrågan gör  marknaden känslig för störningar..

Korn

-Första gången sedan april -21 sjönk kornpriset  i Rouen under 200 €/ton, påverkat av den allmänna nedgången på marknaden

-Produktionen förväntas ligga ungefär på samma nivå som ifjol 

-Ukrainas kommande skörd pressar priserna;stora mängder säljs för att göra utrymme åt majsen som kommer efter

-God efterfrågan på exportmarknaden, bl a Kina och låga lagernivåer i exportländerna håller upp priset i relation till vete på kort sikt



Oljeväxter

-Matif aug-21, 531 €/t, nov-21 529,50 €/t

-Volatil marknad , mellan 7-17.6. förlorade kursen – 70 €/t

-Stigande råoljepriser stöder oljeväxtpriset

-Chicago sojabönorna reagerade kraftigt uppåt efter USDA arealprognosen och låga lagernivåer (bra efterfrågan)

-Hett och torrt i Kanada stöder en gynnsam prisutveckling

-Europeiska  produktionen mycket låg för tredje året i rad (samma problem med skadegörare som i Finland)



Yara Y1 (27-1,3-4)

• 1.7.2021, 416 €/ton (moms 0 %)

• Priset har höjts sedan dess 9 ggr fram till idag

• 27.10. 2021, 723 €/ton (moms 0 %)

• Skillnad 307 €/ton

• 120 kg N=440 kg/ha=+135 €/ha

• Kostnadseffekt med 4 t /ha=ca +34 €/ton

Varför reflekterar inte de inhemska  terminspriserna för nästa höst  överhuvudtaget
kostnadsökningen?



Basis, 1.7. 2021

1.7. 2021
Nu:
Avena, 193 €/t
Basis, -16,25 €/t

1.7. 2021
Ny skörd
Avena, 180 €/t
Basis, -29,75 €/t



Basis 25.10. 2021

25.10. 2021
Nu: 282 €/t
Lantmännen, 245 €/t
Basis, -37 €/t

25.10. 2021
Ny skörd-22: 244,25€/t
Lantmännen, 170 €/t
Basis, -74,25 €/t



”historisk basis”
V 28, 15.7., över -25 €/t
V 37, 13.9., -10 till -15 €/t



IGC, 21.10.2021

• Global stocks at the end of 2021/22 are seen only fractionally lower y/y, at 600m t, but, with higher consumption, the ratio of stocks-to-use 
is predicted at an eight-year low of 26%. 

• The IGC GOI wheat sub-Index rose by 5%, to a near-nine year high, bolstered by a tight supply and demand outlook in the major exporters.



Marknadsutsikterna i ett nötskal (situationen 
25.10. 2021, källa: Agritel) 

Vete Majs



Korn Rybs/Raps

Rouen (FRA), 250 eur/t
Finland, 225-240 eur/t



Finland

Stock to use
26 %
2020/21
35 %
2018/19
28 %



Finland , 2014/15-2021/22 (1.9.2021)

Stock to use
34 %



Finland , 2014/15-2021/22 (1.9.2021)

Stock to use
95 %



Finland , 2014/15-2021/22 (1.9.2021)

Stock to use
13 %



Finland , 2014/15-2021/22 (1.9.2021)

Stock to use
29 %



Inhemska priser

Källa: Lantmännen

Varför saknas höstens -22 pris
för korn?
Varför avspeglas inte de högre
kostnaderna  i terminspriset 
för  -22? 
Mycket svag basis i kombination 
med höga gödselpriser lockar inte 
till odling av spannmålsgrödor


