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Spannmål
Det kan bli en prisuppgång under våren om förutsättningarna ändras. Men då ska det till
stora förändringar eftersom det finns stora lager kvar av gammal skörd och prognosen för ny
skörd är hittills god, framförallt i EU och Ryssland.
Amerikanskt vete ser ut att minska med 7% till nästa säsong. Priserna där är så låga att
lönsamheten att odla är så låg att vi ser minskad areal. Även i Europa blir det svårt att få
lönsamhet i odling, dock syns det inte i minskad areal. Samtidigt har länder som Ryssland
och Brasilien/ Argentina svaga valutor, vilket gör att odling där är mer lönsam än tidigare och
intresset att odla ökar.
Vädret
 Europa och Ryssland har haft gynnsamt väder och det ser inte ut att ha blivit några
frostskador på höstsådden
 Ukraina räknar med 30% lägre skörd av vete
 Indien har för tredje året i rad dålig skörd och förväntas öka sin import. Nordafrika har
också lidit av torka och beräknas öka sin import
 USA är bra så långt, men det har varit både diskussion om torrt väder och kyla på
senare tid. Än så länge inga bortfall som konststaterats.
Marknaden
 Fortsatt mycket kvar i lager som behöver säljas före ny skörd. Exportmarknaden går
trögt och Frankrike kan stå för utmaningar att få plats med nästa års skörd om inte
exporttakten ökar
 Råolja har stigit senaste månaden
 Fokus på Nordafrika och Indien som kan öka sin import framöver efter ogynnsamt
väder
 USA hittills bra, men flera orostecken med både frost och torrt väder har skapat
temporär osäkerhet och snabba prisfluktuationer
 Brasilien, Argentina och Ryssland har ökad konkurrenskraft på grund av svagare
valuta. Kan bli mer aktiva på marknaden framöver.
Sverige
Skörd 2015 kommer att användas 5 månader till och det är fortsatt en utmaning med
proteinhalt i vete. Import av högproteinvete fortsätter hela säsongen. Det ser bra ut för ny
skörd så här långt, inga frostskador eller snömögel och arealen höstvete är stor. Vårbruket
sätter igång nu efter påsk och då gäller det att få gynnsamt väder för en bra start på
säsongen!

