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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden 
Raset på aktiebörserna de senaste dagarna har fått priserna på Chicago 
och Matif att vända upp igen efter att ha fallit tillbaka sedan i slutet av 
förra veckan. Det kan tyckas märkligt att så blir fallet men anledningen är 
att det finns en del investerare som köper tillbaka korta positioner på 
börserna. Oron på aktiemarknaden har också fått dollarn att stärkas mot 
euron vilket ger en valutaeffekt som innebär att priserna på spannmål 
och oljeväxter stiger i EU.  
 
Majsskörden sänks i Argentina och Brasilien 
Torrare väder i Brasilien och regn i delar av Argentina har minskat oron 
för soja- och majsskörden för tillfället. Men läget är långt ifrån stabilt så 
marknaden ser med spänning framemot vad USDA kommer att 
presentera på torsdag kväll när en ny WASDE-rapport släpps klockan 
18.00. Det förväntas att Argentinas sojaskörd kommer att sänkas igen 
med ett par miljoner ton men att Brasiliens lämnas oförändrad. När det 
gäller majs så kommer skörden att sänkas i både Argentina och Brasilien. 
I Argentina för att det har varit för torrt för att så all areal och i Brasilien 
för att den sena skörden av soja gör att mindre areal majs kommer att 
hinna bli sådd som andra gröda efter sojan. Skulle majsskörden i 
Sydamerika drabbas av mer problem så kommer stigande majspriser 
smitta av sig på de globala vetepriserna eftersom vete kan bli ett billigare 
alternativ till foder. I Europa är majspriserna än så länge låga, pressade 
av en stor import av billig majs från Ukraina och Brasilien till 
foderfabrikerna i västra Europa. 
 
Risken i USA:s höstveteområden inte längre lika hög 
I USA har det kommit snö över de torkdrabbade höstvetefälten vilket 
minskar risken för frostskador. Men det ger också välbehövlig fukta till 
marken när den smälter. Nya rapporter har kommit från både AMIS och 
FAO som på nytt slår fast att det finns mycket god tillgång på både 
spannmål och oljeväxter i världen. Det dämpar chanserna till att priserna 
ska kunna öka. Det är så uppenbart att produktionen måste ner för att få 
upp priserna antingen genom att dålig lönsamhet minskar skördarna (tar 
lång tid) eller att vädret fixar ett rejält bakslag för skörden 2018 (kan gå 
snabbt). På längre sikt kommer en ökande befolkning och högre 
inkomster fortsätta att öka konsumtionen med 1-2 % årligen.     
 
Exportstöd och borttagna tullar ställer till det för rapspriset 
Nya uppgifter tyder på att importen av argentinsk biodiesel till Europa 
under året kommer att överstiga 700 000 ton. EU-kommissionen inleder 
nu en process där man vill få WTO:s godkännande för att återigen få 
införa en ny antidumpningstull eftersom de anser att konkurrensen inte 
sker på lika villkor när Argentina ger exportstöd för att skicka biodiesel 
till Europa. Den processen tar sin tid så det kanske blir först till slutet av 
2018 som EU kan införa tullen. Argentina införde exportstödet när USA 
höjde sina tullar för argentinsk och indonesisk biodiesel under hösten 
2017. Det har redan blivit så illa som det befarades när WTO dömde EU 
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att ta bort tullen under hösten, spotpriset på Matif för raps har fallit med 
närmare 40 €/ton. (394 kr/t) sedan november. Frågan är om EU-
kommissionen, vis av erfarenheten, kommer att sänka tullen för 
indonesisk biodiesel nu eller om de kommer att trotsa WTO och låta 
den bli kvar. 
 
Var aktiv i din försäljning 
EU:s export av vete ligger nu 3 m. ton back jämfört med samma tid ifjol 
på de 12,7 m. ton som hittills har exporterats för 17/18 . För Ryssland 
är det tvärtom, de har redan exporterat 34 % mer vete än ifjol vid 
samma tid och fortsätter vintern att vara mild så kan deras export 
komma att nå 38 m. ton innan sommaren. Ett litet hopp är ändå att de 
ryska priserna fortsätter att stiga när vintern nu ökar logistikkostnaderna. 
Egypten fick betala 4,70 USD/t (37 kr/t) mer för veckans köp av 
180 000 ton vete från Ryssland.   
I förra veckan fanns en tendens till fallande vetepriser i Sverige 
men vi fick signaler från några av våra läsare att det fortfarande 
gick att få mellan 1400-1500 kr/t för vete fritt gård med en 
proteinhalt mellan 11,5 -12,0 %. För samma veteparti kunde skillnaden 
mellan företagens lämnade priser vara upptill 100 kr/t. För att få ut 
högsta pris för sin skörd så måste man vara aktiv med att sälja den 
genom att kontakta olika köpare. Både kvarnar och handeln var aktiva 
köpare med undantag från Lantmännen som inte verkade till att vara i 
marknaden på allvar för några nya inköp. 
 

Oro på världens börser 
Den svenska börsen har backat med 5,5 % under den senaste veckan. 
Liknande och ännu värre nedgångar har setts på många internationella 
börser och sannolikt kommer vi att ha en längre tid med större 
osäkerhet på världens börser. Orsaken är att börserna stigit under en 
längre tid med stöd av en extremt låg ränta men nu börjar investerarna 
oroa sig för att inflationen skall ta fart och att räntorna skall gå upp 
snabbare än tidigare förväntat. Den senaste nedgången startade med att 
lönerna i januari steg med mer än väntat i USA. Genomsnittslönen i 
USA steg med 2,9 % i årstakt vilket kan öka inflationstakten i USA och i 
sin tur tvinga den amerikanska centralbanken att höja räntan snabbare. 
Detta räckte för att skapa stor turbulens på hela världens börser. 
Kurserna kommer säkert att återhämta sig men detta visar att 

marknaden just nu är mycket känslig.  
 
I Sverige steg produktionen i näringslivet med 5,3 % i årstakt mätt i 
december 2017. Det visar att ekonomin i Sverige fortsatt går mycket 
bra.  

Genomsnittlig utlåningsränta 
Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya bolån under december 
månad blev enligt följande:  
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Bindningstid:    3 mån  2 år 5 år         10 år 
 
Danske Bank  1,49 % 1,64 % 2,07 %    3,20 % 
 
Swedbank   1,51 % 1,62 % 1,89 %    2,98 %  
 
SHB  1,60 %  1,56 % 1,90 %    3,00 % 
 
Nordea   1,66 % 1,59 % 2,02 % -  
 
Länsförsäkringar Bank 1,58 % 1,58 % 2,07 %    3,03 %  
 
För lantbruksfastigheter så kan det skilja betydligt både uppåt och 
nedåt jämfört med bolåneräntorna beroende hur bankerna 
bedömer företagets ekonomi och storleken på engagemanget. 
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