Nr 3
23/1 2019

Spannmåls- och oljeväxtmarknaden
Den amerikanska administrationen har nu till stor del varit nedstängd i 5
veckor eftersom president Trump inte får igenom sin budget. Marknaden
famlar i blindo när de inte matas konstant med rapporter från det
amerikanska jordbruksdepartementet (USDA). Någon konstaterade att
situationen gick att likna vid när en tonåring blir fråntagen sin
mobiltelefon, de vet inte vad de ska ta sig till när de inte har en skärm att
titta på. När det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina så har det
inte hänt något mer än att USA fortfarande har en tuff attityd utåt sett
mot Kina. Kinas vicepresident ska besöka USA i slutet av nästa vecka för
fortsatta förhandlingar. Mycket kretsar runt Kina nu, tillväxten fortsätter
att minska, den blev 6,6 % 2018 vilket är den lägsta på 28 år.
Kinas påverkan på världsekonomin är stor och inte minst slår det mot
råvarumarknaderna där OPEC:s ambitioner att höja priserna genom att
få ner lagren av råolja kan bli svårt om Kina skulle minska sina inköp.
Europas rapspriser stiger
Rapspriserna i Europa har fortsatt att stiga, vinterkylan ökar efterfrågan
på rapsolja samtidigt som tillgången är begränsad. För att få ner lagren av
palmolja har Malaysia följt Indonesien och höjt inblandningen till 20 % i
den inhemska dieseln vilket direkt resulterade i stigande priser på
palmolja. På Matif är nu rapspriset vid skörd augusti-19 på samma nivå
runt 370–372 € (3 793–3 814 kr/t) som spotpriset för gammal skörd. I
Sverige är priset för leverans vid skörd i höst 3 500 kr/t – 3 600 kr/t. Vi
tror på högre priser än så här så vi avvaktar med att prissäkra.
Ryssland exporterar vete så att priserna drivs upp
Rysslands fortsatt höga exporttempo driver upp de inhemska priserna,
FOB-priset på kvarnvete med min 12,5 % protein har ökat med 4
USD/t (36 kr/t) på 10 dagar till 242 USD/t (2 185 kr/t). Det högsta på
4 år. För att få stopp på prisökningen så subventionerar ryska staten
tågtransporterna till hamnarna samtidigt som de ökar hygienkontrollerna
för att på det viset dämpa exporttakten. Marknaden spekulerar återigen i
att de ska införa exportbegränsningar men det är mindre troligt.
Foderkornet drar med sig övrig spannmål ner
Tvärtemot vetet har exportpriserna för foderkorn snabbt fallit med 14
USD/t (126 kr/t) sedan förra veckan. Mest beror det på att Kina inte
verkar vilja köpa några större mängder foderkorn utan istället har ökat
importen av sorghum och majs. Men också på att det fanns
förväntningar att Saudiarabien skulle köpa 1,5–2 m. ton efter nyår vilket
de ännu inte har gjort. Nedgången på foderkorn drog med sig maltkornet
som föll med nästan lika mycket till 247 USD/t FOB Creil. (2 230 kr/t).
Franska mälterier använder i år mer billigare höstkorn av maltkvalitet
vilket har gjort att tillgången på vårmaltkorn blir bättre än väntat.
Därmed minskar också intresset för att köpa maltkorn med risk för högt
protein från Danmark och Sverige. Lantmännens dagspris på maltkorn
har således sjunkit med 160 kr/t sedan början av januari medan

foderkornspriset har gått ner med 140 kr/t under samma period.
Maltkornspriset för leverans vid skörd 2019 har sjunkit 60 kr/t till runt
1700 kr/t. Priserna för höstvete skörd 2019 har sjunkit motsvarande
medan vårvete och grynhavre ligger kvar på 1700 respektive 1660 kr/t.

Gödselmarknaden
Priserna på urea gick upp till 300 USD/t (2 708kr/t) från 280 innan jul
när efterfrågan ökade igen efter helgerna. Men där har de sedan stått still
för tillgången är bra och efterfrågan är inte längre lika stor. Priserna på
kvävegödselmedel som innehåller ammoniumnitrat (N27, N34) har inte
sänkts av tillverkarna i Europa trots att de är relativt dyra nu jämfört med
urea. Mycket talar för att försäljningen på den viktiga tyska marknaden
släpar efter inför vårbruket, därför försöker tillverkarna hålla uppe priset.
Många tyska lantbrukare har senarelagt sina inköp efter den dåliga
skörden ifjol. Dessutom var det stora problem med att leverera gödsel
under hösten när lastpråmarna inte kunde segla på floderna när
vattenståndet var extremt lågt. På svensk marknad har priserna stått stilla
sedan oktober-november. Det är knappt 1,5 månad kvar tills det åter är
tillåtet att börja köra ut gödning. Ni som inte har hemma gödsel till
vårbruket ska beställa nu. Att gödningspriserna kommer gå ner
tror vi inte mycket på, kronan verkar vara stabil mot euron på runt
10,25 SEK/€. Nu finns det tid att ringa runt och begära in offerter för
att kunna få lägsta pris och bra betalningsvillkor.

Högt rörligt elpris
Året har inletts med ett fortsatt högt rörligt elpris på runt 50 öre per
kWh de första veckorna. I förra veckan låg det rörliga priset på elbörsen i
område 3 på 54 öre per kWh. Den här veckan beräknas snittpriset
hamna en bra bit över 60 öre, just idag ligger priset på 70 öre per kWh.
Så högt elpris har vi inte haft sedan vintern 2012. Och orsaken är vädret.
Nu har kylan slagit till vilket gör att elanvändningen ökar samtidigt som
vinden avtar vilket gör att vi tvingas använda dyrare kraftslag för att
täcka behovet. I Sverige, liksom stora delar av övriga EU, är det vid
längre elbrist kolkondens som oftast fungerar som marginalel, dvs. den el
som för tillfället är dyrast att producera och som därmed sist sätts i
produktion när det behövs. Sedan årsskiftet har Norden importerat el
från övriga Europa. De senaste veckorna har vindkraften stått för
omkring 13 % av vår elanvändning på grund av det blåsiga vädret men
denna vecka beräknas andelen minska till 7 %.
Många har fått olika erbjudanden att binda elpriset. Vi anser att det är
fel tidpunkt att binda elpriset. Det fasta elpriset på elbörsen för de
närmaste 12 månaderna är ca 50 öre. Får vi en vinter/vår med
normal nederbörd och normal vårflod kan det bli lägre elpris redan
till våren/sommaren.
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