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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden 
Den uppåtgående trenden för raps blev inte långvarig, igår kväll var 
priset på Matif feb-16 nere på 379 €/t (3 508 kr/t). Utfallet av det 
senaste OPEC-mötet den 4 december blev snarare ökad produktion 
istället för minskning. OPEC-länderna vill till varje pris hålla sina 
marknadsandelar. Brentpriset på råolja (Nordsjö olja) föll ner mot 40 
$/fat, den lägsta noteringen sedan 2008. Negativt för rapsen var också 
att Kanada skrev upp sin rapsskörd med 1,6 m. ton till 17,2 m. ton. 
Optimalt väder i slutet av mognaden är förklaringen till den kraftiga 
höjningen.  
 
Läge att prissäkra en del av sojabehovet 
Positivt är förslagen i USA till ökad inblandning av biobränsle i diesel 
samt en skattelättnad för biodiesel. Palmoljan fortsätter också att öka i 
pris så sammantaget lär inte rapsen sjunka så mycket mer än vad den 
redan har gjort. Tillbakagången gör det nu svårare för rapsen att bryta 
igenom motståndet och nå 390 €/ton (3 610 kr). En svagare dollar har 
sänkt sojapriset men efterfrågan på soja från Kina verkar vara mycket 
stark så blir det problem i Sydamerika så kommer det snabbt driva upp 
priserna trots stora lager. Har ni behov av att köpa in soja så täck 
åtminstone en del av vårens behov nu.   
 
Stiltje på vete och korn 
På vetemarknaden händer det inte mycket. Kanada skrev upp sin skörd 
med 1 m. ton och neutraliserade därmed Australiens nedskrivning från 
förra veckan. Förhållandena för höstsådden blir allt bättre på norra 
halvklotet, milt väder i Ryssland och Ukraina kan rädda en del av det 
dåligt etablerade höstvetet. I Europa är det nästan lika mycket vete sått (-
1 %) som hösten 2014, i Sverige är det 1 % högre.  
Kanadas kornskörd höjdes med 0,6 m. ton. Intresset för maltkorn är 
obefintligt i Europa just nu, sett ur ett EU-perspektiv så hade det varit 
bra om oron för kvalitetsproblemen i Australien och Argentina är 
verkliga. Ikväll kommer en ny WASDE-prognos från USDA, den 
kommer att ha betydelse för prisernas utveckling för resten av 2015 och 
en bit in på 2016. Marknaden förväntar sig ingen kioskvältare men å 
andra sidan brukar USDA alltid överraska.    
 
Svenska kvarnar importerar högproteinvete 
I Sverige lastas det nu mycket spannmål på exportbåtar. Det som går ut 
är ärter, maltkorn, foder- och brödvete. Priserna är svåra att få grepp om, 
det är en blandning av gamla och nya priser. För brödvete till export med 
min 10,5 % protein är priserna, beroende på hamn, från 1300 till 1450 
kr/t fritt kaj. För vete under 10,5 % är prisnivån 1200 - 1300 kr/t. Vete 
till Agroetanol betalas med 1310 kr/t fritt fabrik i Norrköping. Brödvete 
med hög proteinhalt betalas med 1600-1700 kr/fritt gård för leverans 
direkt till svensk kvarn men vad som går att sälja varierar stort i vårt land. 
I Uppland är köpintresset inte överdrivet stort från slutförbrukare trots 
att det finns vårvete med 14 % proteinhalt och höstvete med 12 % på 



HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, 
Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.  

Kontakt: Stina Jönsson, stina.jonsson@hush.se eller 046-71 36 00. Källor diagram, se www.hirskane.se. Copyright  
Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte 
heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet. 

 

gårdarna. Svenska kvarnar importerar istället högproteinvete från 
Baltikum och Tyskland, priset de får betala fritt kvarn ligger i nivån 
1800-1850 kr för tysk vara med min 12,5 % protein. 
 
Odling av proteingrödor kräver avsättning 
Grynhavrepriserna har varit mer stabila, prisnivån är för årets skörd 
1300-1400 kr/t i Mellansverige och 1400-1450 kr/t i Skåne. För ny skörd 
är det svårt att få fram priser, det är ingen slutförbrukare som vill vara 
den som går ut först och blottar sig. En prisnivå på 1400-1450 kr/t kan 
vara en rimlig gissning med nuvarande förutsättningar för grynhavre. 
Med tanke på behovet av omväxlingsgrödor i den mellansvenska 
växtföljden så förväntas havreodlingen öka och maltkorn minska för 
skörd 2016. Odlingen av ärter och åkerbönor fick ett kraftigt uppsving 
för att klara kraven på fokusarealer i det nya stödsystemet. Priserna har 
varierat från 1300-1900 kr/ton och så har efterfrågan också gjort. Inför 
skörd 2016 är intresset lite svalare hos vissa av köparna så ha klart med 
avsättningen innan ni bestämmer om ni ska odla proteingrödor. Priset 
behöver enligt våra kalkyler vara 1800-1900 kr/t vid 4 tons skörd för 
att gå runt, då är ett förfruktsvärdet på 1200 kr/ha till vete med i 
kalkylen. Priserna på maltkorn för skörd 2016 har backat 50-100 kr/ton 
sedan förra veckan. Det finns ingen köpare av maltkorn på svenska 
marknaden för tillfället. 
 

 
Olja och el fortsätter att sjunka 
Sedan OPEC:s möte förra fredagen har priset sjunkit med ca 10 %. I 
Sverige sjönk dieselpriset i veckan ned till 9,40 kr, nytt årslägsta.  
Även elpriserna fortsätter att falla mycket tack vare milt, blåsigt och blött 
väder.  Med sjunkande kol- och oljepriser så fortsätter elpriset att sjunka. 
Fastpriset för 2016 är nu nere på 19 öre per kWh. Det är ca 12 öre lägre 
än för ett år sedan.  
 
Sparande 
I förra veckan redovisade vi Landshypoteks alternativ för att placera 
pengar kortsiktigt utan risk. Övriga banker har alla sparkonton med 0 % 
ränta. De erbjuder även fasträntekonton men vid korta placeringar är 
räntan även här låg. Nordeas fastränta för 3-månader ligger på 0,15 % 
och vid 6-månaders bindning 0,25 %. Räntan på skogskontot varierar 
från 0,65 % hos Handelsbanken till 1,10 % hos Landshypotek som 
erbjuder den högsta räntan. Även för sparkonton har Landshypotek det 
bästa erbjudandet för lantbrukare med 0,95 % ränta för medlemmar och 
0,90 % för icke medlemmar om saldot är över 100 000 kr. 
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