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Spannmåls- och oljeväxtmarknaden
Den positiva starten på 2019 har nu så här en bit in på året kommit av
sig och framförallt är det priserna på Chicagobörsen som har sjunkit.
Viktigaste faktorn till det är att förra veckans förhandlingar mellan USA
och Kina inte gav något konkret resultat. Men de ska fortsätta i USA i
slutet av månaden så hoppet om en marknadsstabiliserande
överenskommelse är långt ifrån över. Men effekter av det utdragna
”kriget” ser vi redan nu, Kinas import av soja minskade 2018 för första
gången på 8 år med 8% till 88 m. ton. Prognosen sade annars länge att
importen istället skulle öka till över 100 m. ton. Bakom minskningen
ligger inte bara konflikten med USA utan också det omfattande
problemet med afrikansk svinpest som härjar i landet.
Motstridiga besked på oljeväxtmarknaden
Stigande råoljepriser efter Saudiarabiens besked att de kommer sänka
produktionen med 10 % i januari håller uppe rapspriserna när soja- och
palmolja fortsätter sin kräftgång. EU-kommissionen verkar nu komma
med ett förslag att det ska införas ett minimipris på importen av
argentinsk biodiesel från sluter av februari. Frågan är om det priset blir
tillräckligt högt för att det inte ska få negativ effekt på rapspriset i
Europa senare i vår när Argentina har ny skörd av soja att processa i sina
oljekvarnar. Oroväckande är också att kommissionen försöker blidka
Trump genom att godkänna amerikansk soja för användning till
biobränsle. EU för en märklig politik, de vill begränsa/förbjuda
användningen av jordbruksgrödor i EU som odlas för att producera
biobränsle samtidigt som de kan tänka sig att öka användningen av
biobränsle baserat på importerad GMO-soja.
Just nu är det stark efterfrågan på rapsolja så priserna är tillbaka på höga
nivåer i Rotterdam. Ökande krav på användning av palmolja till
biodieselproduktion i Sydostasien och en säsongsmässig minskning av
produktionen kan få ner de stora palmoljelagren under våren som nu är
de största på 18 år i Indonesien och Malaysia. Den senaste veckans
händelser på oljeväxtmarkanden skickar motstridiga besked men
vi tror att innan vi kommer in i vårbruket så kommer vi se en
uppgång för rapspriserna i Europa för skörd 2019 som kan bli
intressanta att säkra på.
Osäkerheten kring Brexit kan skapa kaos
Storbritanniens nej till Theresa Mays förslag till Brexitavtal ökar risken
för att de lämnar utan ett avtal vilket lär skapa kaos i handelsflödena.
Sveriges export av livsmedel till Storbritannien hade ett värde på 5
miljarder SEK under 2017. Av den summan utgjorde fisk den största
andelen med 52 % (oftast norsk fisk som mellanlandar via Sverige)
medan drycker (inkl. vodka) var 25 %. Spannmål och varor därav stod
för 5 % av värdet. Vi importerar livsmedel från Storbritannien för
motsvarande 3,3 miljarder SEK. För sockerindustrin i EU kan en hård
Brexit bli kännbar eftersom Storbritannien importerar 420 000 ton

socker från övriga EU. De producerar själva 70 % av sitt behov på 2 m.
ton socker.
Svensk grynhavre är det som sticker mest i pris
I Sverige finns nu inte mycket spannmål kvar osåld på gårdsnivå. Men
frågan är om bristen kommer kunna höja priserna ännu mer. När det
gäller vete så gör importen av majs och vete att det frigörs svenskt vete
till de svenska industrier som behöver det och det lär räcka för deras
behov. Årets svenska veteskörd håller hög kvalitet så det gör att
importen går till foder. För grynhavre är situationen annorlunda för här
är bristen så omfattande och det finns inga alternativ om företagen måste
ha svensk råvara. Vi har hört priser bra över 2 500 kr/t fritt gård för
grynhavre. Får vi en sen skörd 2019 så kommer priserna på de sista
tonnen av skörd 2018 som behövs bli höga men blir det tvärtom så lär
priserna istället backa. Svenska kronan har blivit starkare efter jul vilket
sänker kostnaderna för importen.

Utsädesmarknaden
I måndags kom ett överraskande besked från Näringsdepartementet att
Sverige fick igenom sin dispens när det gäller att få använda insynade
bruksodlingar till utsäde. Det var en lättnad när det gäller tillgången
men samtidigt innebär det nog ingen förändring av priset på
utsädet som kommer att ligga kvar på över 5 kr/kg. Vänta inte
med era beställningar.

Landshypotek höjer rörliga räntan
I linje med flera andra banker höjde även Landshypotek igår de korta
räntorna. Den rörliga bostadsräntan höjdes med 0,17 procentenheter.
Listräntan ligger nu på 1,66 % och lägsta ränta vid under 50 % belåning
ligger på 1,25 %. Men samtidigt sänktes de långa bostadsräntorna, den 5åriga räntan sänktes med 0,20 procentenheter. Ränteskillnaden mellan
rörlig och 5-årig ränta är nu nere i 0,53 procentenheter.
Inflationen stabil
Inflationen i december mätt enligt KPIF, med fast ränta hamnade i
december på 2,2 %. Det var helt i linje med Riksbankens prognos
samtidigt som den var något högre än marknadens förväntningar. Vidare
verkar det som att vi får en ny regering på fredag. Tillsammans med en
ganska expansiv budget bör det vara positivt för den ekonomiska
utvecklingen i Sverige åtminstone på kort sikt. Förutsättningar finns för
en eller flera räntehöjningar vilket kan ge en starkare krona under 2019.
Elpriset 2018
Det rörliga elpriset under 2018 på elbörsen blev 46 öre i genomsnitt i
område 3. Detta kan jämföras med 2017 då det rörliga elpriset i
genomsnitt låg på 30 öre. Under senaste 15-årsperioden är det bara
under 2008 och 2010 som vi har haft ett högre rörligt elpris.
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