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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden 
Det saknas fortfarande något som kan driva upp priserna på den inter-
nationella marknaden. Visst finns det en viss oro för att vädret inte är 
gynnsamt överallt, men det är inte tillräckligt allvarligt än för att kunna 
ge effekt på priserna. Brasilien och Ryssland har fortfarande behov av 
mer regn för att säkerställa en bra uppkomst av soja respektive höstvete, 
men det är ingen kris. Argentina ser gärna att det fortsätter att vara 
uppehåll och det gör man också i USA så att skörden kan fortsätta.  

I centrala Europa pågår höstsådden för fullt under bra betingelser.  
Men från norra Tyskland och vidare norrut är det problem med att 
höstså eftersom regnen avlöser varandra.  

I Sverige är det bara på lätta jordar i kustnära trakter som det fort-
farande går att så mer höstvete och råg på. 

Sojaspotpriset över 10 USD/bushel 
Inte ens USDA förmådde i torsdags att komma med något riktigt  
oväntat när de släppte WASDE-rapporten för oktober. Nedskrivningen 
av ingående lager i USA med 1,6 m. ton och en marginell sänkning av 
avkastningen med 1 % fick spotpriserna på soja att kortvarigt stiga över 
magiska 10 USD/bushel (2990 kr/t) på Chicago i fredags, men de har 
sedan fallit tillbaka. En höjning av sojaarealen i USA kompenserade för 
nedskrivningen så årets skörd förväntas fortfarande nå 120 m. ton. Den 
är däremot långt ifrån tröskad ännu, mer än hälften stod kvar i fält i 
söndags vilket är 10 % lägre än snittet för de senaste 5 åren.  

Trots stigande priser på råolja och soja så har hotet om import av 
argentinsk biodiesel gjort att rapspriserna i Europa inte har följt med 
upp. 

Höga majsskördar pressar nu vetepriset 
För vete var rapporten direkt negativ. USDA höjde utgående lager med 
6,3 m. ton från förra rapporten i september till nu 268,1 m. ton. Det är 
11, 5 m. ton högre än förra årets lager. USDA höjde årets skörd för EU, 
Ryssland, Kanada och Indien men sänkte som väntat Australien igen. 

Och inte fick vetepriserna någon hjälp från majsen. Visserligen sänktes 
utgående lager med 1,5 m. ton jämfört med förra månadens rapport, 
men det var för Kina och det har ingen betydelse för de internationella 
priserna. Kina exporterar inte majs och de har fortfarande ett lager kvar 
på 79 m. ton av det totala lagret i världen på 202,5 m. ton.  

Skörden av majs i USA, som också ligger efter med knappt 30 % skördat, 
avkastar lite bättre än väntat så USDA höjde den med 2,4 m. ton till 363 
m. ton totalt. Bra majsskördar blir det även i Europa och priserna 
pressas av att importerad majs från Ukraina till Spanien ligger 19 USD/t 
(155 kr/t) lägre än fransk majs som har ett pris på 171 USD/t FOB (1388 
kr/t) fransk exporthamn. 

  



 
 

 

Avsändare: HS Konsult AB, Box 412, 751 06  Uppsala 

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 010-476 22 02. 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. 

 

Utsädesmarknaden 
Den låga höstsådden i Skandinavien kommer att öka behovet av 
vårutsäde, vilket gör att det är dags att redan nu kolla av vilka grödor 
som ska sås till våren och försäkra sig om att det går att få tag i utsäde. 
Ökad areal kan också innebära lägre betalt för dessa grödor, speciellt 
för premiumgrödor som maltkorn, vårvete och grynhavre som har en 
begränsad marknad.  

Vi rekommenderar att prissäkra upp emot 50 % av förväntad 
skörd av dessa tre grödor när priserna är bra nog för att din 
kalkyl ska visa ett överskott som är acceptabelt. 

Läge att binda EU-stöden redan i höst 
En euro kostar nu på morgonen 9,60 SEK, vilket är något upp jämfört 
med förra veckan men lägre än den fastställda eurokursen för EU-
stöden den 29 september. Marknadens förväntningar på eurokursen  
om 12 månader ligger på följande nivåer enligt några aktörer: 

Enkät penningmarknadsaktörer 9,22 SEK 
Handelsbanken  9,16 SEK 
Swedbank   9,15 SEK 

Som synes är marknaden ganska enig om att den svenska kronan 
kommer att stärkas till nästa höst då kursen för gårdsstöden för 2018 
skall fastställas. Så här har det sett ut i flera år att marknaden förväntar 
sig en starkare krona, men att kronkursen trots allt stått sig ganska 
oförändrad. Detta beror bland annat på att Riksbanken med sina 
åtgärder lyckats hålla nere kronans värde.  

Valet av Stefan Ingves gör att många förväntar sig en fortsatt expansiv 
penningpolitik. Men till skillnad mot tidigare år så har vi nu en inflation 
som ligger runt två procent. Därför bör vi få se en viss åtstramning av 
penningpolitiken under 2018. 

Många parametrar kan påverka valutautvecklingen. Men 
enligt nuvarande prognoser så bör man binda hela eller delar 
av gårdsstödet nu under hösten.  

Nästa marknadsbrev kommer den 1 november. 
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