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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden 
En rapport från USDA att höstvetet (HRW) i den södra delen av USA:s 
höstvetebälte är i dålig kondition efter långvarig torka har fått priserna på 
börsen i Kansas att börja stiga ordentligt. Det har i sin tur smittat av sig 
till Chicago. På den mindre börsen i Kansas handlas det med HRW 
(Hard Red Winter Wheat) medan handeln i Chicago sker i SRW (Soft 
Red Winter Wheat), ett vete som är mer likt det vete som vi odlar i 
Europa. Trots att rapporten säger att vetegrödan är i mycket dålig 
kondition pga. underskott på vatten så har den trots allt just nu inget 
behov av vatten eftersom den är i vintervila. Och det är fortfarande stor 
chans till att underskottet kan rätta till sig under de kommande 
månaderna. Marknaden har antagligen gjort en höna av en fjäder, vilket i 
och för sig inte är ovanligt. Skulle däremot torkan fortsätta kan det bli 
riktigt allvarligt eftersom höstvetet står för 70 % av USA:s totala 
veteproduktion. Och i år är deras höstveteareal återigen rekordlåg så det 
förklarar till viss del varför marknaden reagerar så starkt när skörden 
hotas. Att prisuppgången blivit så stor och snabb beror även på att 
många investerare nu inser att de ska ta hem vinsten på sina korta 
positioner (sålt utan att ha något i lager) genom att köpa tillbaka sina 

kontrakt innan prisuppgången blir för stor.  
 
Euron dämpar EU:s prisuppgång 
Priserna på Matif har också fått del av uppgången i USA men inte fullt ut 
därför att euron samtidigt fortsätter att öka i värde mot dollarn (nu 1,25 
€/$). Dämpande är också att det åter är mildare väder i Ryssland och 
Ukraina. Så de fysiska priserna i EU har ökat något lite men de är 
fortfarande pressade eftersom exporten av kvarnvete inte går så bra. Nu 
är det inte bara länderna runt Svarta havet som är svåra att slå utan även 
Argentina tar affärer från EU. De har lågt protein i sitt vete i år efter en 
stor skörd så en del av det går inte att exportera till Brasilien som 
brödvete (min 11,5 % protein) men till Algeriet går det fint eftersom 
deras krav bara är 10,5 %.  
 
Fodertillverkarna styr just nu de svenska priserna 
I Sverige har vi känslan av att priserna på vete är lite sjunkande. 
Efterfrågan är svag och det som redan är sålt har varit svårt att få iväg 
från gården. Priset är nu detsamma för både foder- och kvarnvete 
vilket är ett tydligt bevis för att det är fodertillverkare som är 
köpare av vete för tillfället.   
 
Maltkornsmarknaden sjunker nu något 
När det gäller export av foderkorn så går det bättre och Frankrike har 
också lyckats sälja vintermaltkorn till Kina. Däremot är det ingen fart på 
marknaden för vårmaltkorn. Kvaliteten på det som ligger i lager har inte 
varit sämre än förväntat så därför har inga nya inköp behövt göras. Det 
gör att priserna så smått sjunker för nu dyker det upp allt fler som vill 
sälja. 
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Rapsen har återhämtat sig en del 
Rapspriserna har också återhämtat sig och kommit upp på 352 €/t (3 
439 kr/t) för nu gällande maj-18 terminen på Matif. De har fått lite hjälp 
av att det fortsätter att vara torrt för sojan i Argentina och ett stigande 
råoljepris. Däremot blir det svårt för rapsen att stiga mer när palmoljan 
inte gör det och euron fortsätter att ligga högt mot dollarn vilket gynnar 
importen av soja-och palmolja. Ännu svårare blir det om EU kommer 
att följa WTO:s beslut att även antidumpningstullen för indonesisk 
biodiesel skall tas bort liknande det som skedde för argentinsk biodiesel. 

 

  
Gödselmarknaden 
På den internationella marknaden har priset på urea åkt berg- och 
dalbana innan jul. Efter den senaste nedgången så förväntas priserna nu 
stiga igen eftersom branschen räknar med att bristande tillgång på energi 
i Kina gör att de inte kommer att prioritera exportmarknaden. Samtidigt 
har en stor köpare som Indien inte fyllt upp sina lager än. I Sverige så 
har priserna på gödning legat stilla sedan oktober/november. Handeln 
har fortfarande kvar lager till gamla priser. Med en starkare krona mot 
både euron och dollarn så har inköpen på sista tiden blivit billigare. 
Något som bekräftas i och med att Yara har sänkt sina priser till sina 
återförsäljare. Det är nu en månad kvar innan det är tillåtet att börja köra 
gödning. Vi rekommenderar er som ännu inte köpt gödsel att göra 
det nu, billigare lär det inte bli innan vårbruket drar igång. 

 

Kronan starkare, dollarn tappar 
Dollarn kostar idag på morgonen 7,85 SEK. Sedan veckan före jul har 
den blivit 60 öre billigare, motsvarande ca 7 %. Eftersom många råvaror 
säljs i dollar, bland annat råoljan, så innebär en billigare dollar lägre 
råvarupriser. Detta sker trots att räntan i USA stigit under en längre tid. 
Den 10-åriga statsobligationsräntan i USA ligger på 2,70 % vilket kan 
jämföras med 0,95 % i Sverige. Orsaken till att dollarn sjunker är istället 
sannolikt det ökande underskottet i statsbudgeten vilket kommer att öka 
USA:s lånebehov betydligt och skapa politiska spänningar. 
Euron har också tappat mot kronan under den senaste veckan. En euro 
kostar just nu 9,76 SEK, en nedgång med 7 öre på en vecka. Detta trots 
att ekonomin i eurozonen går mycket starkt just nu, BNP ökade med 2,7 
% under 2017 vilket är den högsta tillväxten på 10 år. Men Sveriges 
ekonomi går om möjligt ännu bättre och det gör kronan starkare. 
Det blir spännande att följa hur riksbanken kommer agera under våren. 
Kommer de att fortsätta att agera för en svag krona eller kommer de att 
påbörja en försiktig åtstramning av penningpolitiken?   
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