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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!

• Ladda ner VYR:s prisapp för inhemska priser

• Spannmålstorget; 1)prisförfrågan med mobilapp; 2)följ med köpanbud och 3)gör 
egna säljanbud till gårdspris i  webbversionen. Tjänstens användning ännu liten , 
hälsningar till serviceproducenten? 

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

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

-Intressanta webinar, t ex  Introduction to Grains and Oilseeds

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


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

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


MARKNADEN I ETT NÖTSKAL

• Vissa problem med höstsådden te x Tyskland och Frankrike, men har 
normaliserats

• Höstvete i USA bra eller utmärkt 56 % (53 % ifjol), majs 58 % (68 % i fjol)

• USA marknaden styr på kortsikt, Svarta havet på längre sikt. Bättre 
skördeförhållanden nu i USA, förutom norra Dakota. Svarta havet har 
transportproblem som är vanliga för årstiden.  

• Valutakursen, €/$ 1,11 $ (250 $=225€, 1,15$, 217 €). Valutakursen stöder export.

• Svag efterfrågan på inhemsk spannmål för tillfället, basis kvarnvete -30-40 €/t. 
Rågen ett bekymmer, hur utveckla kontraktsproduktionen?

• God efterfrågan på palmolja stöder pristutvecklingen för oljeväxter



















SPANNMÅLSSKÖRDEN (FINLAND)

Totalkonsumtionen (inhemsk +export) 2017/18, 3,4 milj ton, 2018/19, 3 milj ton, 2019/20, 3,3 milj ton 

Skörd 2019, 3,4 milj ton



-Den positiva lagerutveckling bryts
Slutlager/konsumtion 
2016/17, 35 %
2018/19, 23 %
2019/20, 26 %
-Råg, 112%, produktion och konsumtion
inte i balans 
-Vete, 19 %, litet slutlager i förhållande 
till konsumtion
-Korn, 33 %, stort slutlager
-Havre, 14 %, litet slutlager



-Över 60% av den inhemska
användningen går till foder 
-Lite majsimport också 2019/20



SPANNMÅL TOTALT, IGC, 24.10. -19



SOJABÖNOR, IGC, 24.10. -19





24.10. 2019
Slutlager, 592 milj
ton



HAVRE, IGC, 24.10. -19

-Finlands 2019/20
1 milj ton
Foder, 0,5 milj ton
Exporten 0,3 milj ton
Livsmedel, 0,1 milj ton

-Världen 2019/20
Slutlager/konsumtion
8 %
-Finlands andel av världshandeln
(trade) 12 %



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

#bondenbehövs


