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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden 
Förra veckans USDA-rapport ändrade inte mycket. Majs och oljeväxter 
lämnades orörda medan slutlagret för vete höjdes med 2,6 m. ton till 230 
m. ton. Höjd skörd i Kanada och minskad konsumtion av vete i Europa 
till förmån för importerad majs låg bakom uppskrivningen.  
Råoljepriset har fortsatt att falla och Brentnoteringen (Nordsjö olja) har 
varit nere och vänt på 36 $/fat innan det vände upp igår, står nu i 38 
$/fat. Prisnedgången är en kombination av OPEC:s beslut att inte dra 
ner på produktionen och de effekter på oljekonsumtionen som kan bli 
verklighet efter det avslutade klimatmötet i Paris. USA har beslutat att 
häva sitt gamla exportförbud på olja och under 2016 väntas Iran öka sin 
export av olja när sanktionerna fasas ut. Det finns just nu inget som talar 
för att priset skall öka nämnvärt inom det närmaste halvåret. När då 
också både palmoljan och sojaoljan backade kunde inte rapspriserna stå 
emot utan föll ner mot 371 €/ton (3 450 kr/t). Det är nu plötsligt skakigt 
för rapspriserna som tidigare legat ganska stabilt runt 380 €/t. (3 530 
kr/t). Det står och väger nu om det ska tillbaka upp eller ner mer 
mot 360 €/t (3340 SEK/ton). 
 
Agroetanol går förhållandevis bra 
Lägre priser på råvarorna (oljeväxter och spannmål) och höjda 
inblandningskrav (mandat) har varit räddningen för producenterna av 
biodiesel och etanol. Men med de senaste sänkningarna av råoljepriset 
börjar flera företag få allvarliga problem med lönsamheten. En av dessa 
är den spanska jättekoncernen Abengoa som står för cirka 20 % av 
etanolproduktionen i Europa. Lantmännen Agroetanol går desto bättre, 
ett resultat av investeringar i anläggningen som gör att deras etanol har 
en högre miljöprofil.  De kör nu båda fabrikerna för fullt och räknar med 
att behöva 600 000 ton spannmål. Och merparten av volymen kommer 
att vara svensk, de betalade i förra veckan 1310 kr/t fritt fabrik 
Norrköping för vete.   
 
Den argentinske presidenten skapar oro 
Den nye argentinske presidentens vallöften om ändringar i 
exportskatterna skapar oro på marknaden. Svårast att bedöma är effekten 
av bara 5 % sänkning av sojaskatten, om inte valutan också stabiliseras så 
kanske inte de argentinska lantbrukarna kommer att sälja av sina stora 
lager direkt. Istället behålls dem som en valutasäkring tills de behöver 
pengar. Majs- och veteskatten togs bort direkt och det verkar som att 
Algeriet har köpt några båtar vete från Argentina. Algeriet är ett av få 
länder som är köpare av den kvalitet på brödvete som vi har att 
exportera från Sverige i år.  
 
Prislyftet dröjer tills rapporter om utvintring 
Många investerare ligger med stora mängder korta positioner på framför 
allt Chicagobörsen. Att det är korta innebär att de tjänar pengar när 
priserna går ner. Vi börjar närma oss årsskiftet och det är mycket troligt 
att de kommer att köpa tillbaka en del av dessa innan dess vilket kommer 
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att få vetepriserna att stiga på börserna, framförallt i Chicago men det 
kommer även att påverka Matif. Men det behövs hot om utvintring för 
att ordentligt lyfta priserna. Störst risk för det är det i Ukraina där 
höstsådden fortfarande är i riktig dålig kondition trots milt väder. Det 
milda vädret är i sig en risk för skulle vintern slå till med kraftig kyla så 
har höstgrödorna inte någon bra frosttolerans. 
 
Mörkt för maltkorn 
Efter förra veckans rundringning till spannmålshandlarna så konstaterar 
vi att det är motigt för de flesta grödorna. Undantaget är bra brödvete, 
raps och havre. För maltkorn ser det verkligen mörkt ut för stunden. När 
Viking Malt inte köper och intresset från utlandet inte finns pga. vår låga 
proteinhalt så blir prispåslaget inte mer än 50-150 kr/ton över 
foderkornspriset. Högre foderkornspriser är det som kan få upp priserna 
men då krävs det att vetepriserna också ökar. Kvar att hoppas på är att 
Argentina inte får någon bra kvalitet på sitt korn, Australien fick det inte. 
Med nuvarande låga fraktkostnad kan korn från Europa nå de köpare i 
Asien som normalt köper av Australien och vi slipper konkurrens från 
Argentina.  

 
2015 års skördepriser 
De flesta företag har nu släppt sina skördepriser (Pool 1, Skördepris, 
Odlingskontrakt). De ligger rätt lika men Svenska Foders priser är 
genomgående lägre än övriga jämförbara företag, det skiljer upp mot 130 
kr/t på spannmål och 180 kr/t på raps. Så stor variation brukar det inte 
vara mellan företagen, det finns alltid någon gröda som sticker ut men vi 
har aldrig varit med om att ett företag ligger under på det mesta.  
 
 

Reporäntan oförändrad i Sverige – nu 

höjer USA? 
Idag är vi framme vid den dag som marknaden har väntat på i flera 
månader. Den amerikanska centralbanken förväntas ikväll meddela att de 
höjer sin styrränta för första gången sedan 2006. Detta innebär i så fall 
ett stort trendbrott och effekten lär bli att dollarn ökar i värde vilket kan 
glädja bl.a. Europas spannmålsexportörer som har fått känna av en ökad 
konkurrens när euron har blivit starkare mot USD de senaste 14 dagarna.  
Tendensen för marknadsräntorna i Sverige är svagt uppgående. 
Landshypotek höjde i veckan sin rörliga ränta med 0,07 procentenheter 
till 1,97 %. 
Riksbanken lämnade i gårdagens möte sin reporänta oförändrad på -0,35 
%. Utländska aktörer hade troligen förväntat sig en sänkning för kronan 
stärktes ca 5 öre mot både euron och dollarn efter beskedet. 
Handelsbankens prognos för eurokursen i tredje kvartalet 2016 är nu 
sänkt till 8,70 SEK. Det finns anledning att fundera på om man skall 
säkra gårdsstödet om detta inte redan är gjort. 
 
Nästa marknadsbrev kommer den 13 januari. Vi önskar våra läsare 
en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR   
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