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Handelsbanken har verksamhet i 24 

länder 

• Sverige (461) 

• Danmark (55)  

• Finland (45)  

• Norge (49)  

• Nederländerna  (15) 

• Storbritannien (155) 



Handelsbankens företagsfilosofi 

• Starkt decentraliserad organisation – kontoret 

är banken 

• Utgår ifrån kundens behov – inte enskilda 

produkter 

• Lönsamhet prioriteras alltid före volym 

• Långsiktighet 

• Vi finns där våra kunder bor och verkar 

• Det lokala kontoret har det totala 

affärsansvaret för kunden 
 



•www.handelsbanken.fi 



Hur hanterar jag som lantbrukare 

prissvängningarna? 



Citat från en lantbrukstidning 

• Jag har inte sålt något än eftersom 

jag tror att det blir mycket dyrare när 

jag ska sälja min skörd till hösten! Att 

sälja spannmålsskörden i förväg är 

som ett lotteri så jag bryr mig inte om 

det. 



Ytterligare ett citat 

• Jag fick 2 kronor ifjor och jag känner 

att det är rätt pris även för i år. Så det 

vill jag ha! 



Ämnen som jag kommer att beröra  

• Vad påverkar priset på spannmål? 

• Vad betyder det för mig? 

• Hur kan jag hantera min försäljning av 

spannmål? 



Fundamenta 

Vad är det som påverkar priset? 

Världs 

ekonomin 

Pensionsfonder 

Väder  

Handel 

 

VOLATILITET 

 

 

 

 

 

Politik 



Veteterminen MATIF november 2014 

20% 



Det är ingen som har en kristallkula 

eller som vet vad priset kommer att 

bli 





Vad hände? 
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Hur hanterar jag detta?  

 

STRATEGI! 



Man måste kunna både och 

 • Lantbrukare  

• Affärsman 



Strategi 

• Produktionskostnad? 

• Vilket pris måste jag 

ha? 

• Vilken volym måste 

jag sälja? 

• SÄLJ DEN 

VOLYMEN TILL DET 

PRISET PÅ BÖRS 



Vad är prissäkring?  

 Det är 

enkelt 

och bra! 



Säkring – Hantera risk – Inte överträffa 

marknaden 

• Vad är min risk? 

• När startar min risk? 

• Volym kvar att sälja! 



Kanske redan tidigare? 

 



Exempel prissäkring vid veteförsäljning 



Exempel prissäkring med terminer på 

vete vid fallande priser 

• April år 1 Säljer marsterminer nästkommande år +220  eur/ton 

 

• Mars år 2 Säljer fysisk vara till lokalt marknadspris +180  eur/ton 

 

• Mars år 2 Köper tillbaka marsterminen  - 180  eur/ton 

 

• Försäljningspris utan termin    180    eur/ton 

 

 

• Försäljningspris med termin Fysisk vara  180 eur/ton 

Vinst termin     40 eur/ton 

TOTALT    220 eur/ton
  

 

 



Exempel prissäkring med terminer på 

vete vid stigande priser 

• April år 1 Säljer marsterminer nästkommande år +220 eur/ton 

 

• Mars år 2 Säljer fysisk vara till lokalt marknadspris +260 eur/ton 

 

• Mars år 2 Köper tillbaka marsterminen  - 260 eur/ton 

 

• Försäljningspris utan termin    260 eur/ton 

 

 

• Försäljningspris med termin Fysisk vara  260 eur/ton 

Förlust termin    40 eur/ton 

TOTALT   220 eur/ton
  

 

 

BASIS 



Slutsats 

• Vinster på terminsmarknaden 

balanseras mot förluster på den fysiska 

marknaden 

• Vinster på den fysiska marknaden 

balanseras mot förluster på 

terminsmarknaden 

• Jag har säkrat ett försäljningspris men 

avstår en prisuppgång 



Nästa steg är att köpa en säljoption 

• Den som köper en säljoption får en 

rättighet, men inte skyldighet, att sälja 

terminer till ett visst pris , lösenpris. 



Exempel prissäkring med option på vete 

vid fallande priser 

• April år 1 Köper säljoptioner 200 eur/ton  -13 eur/ton 

 

• Mars år 2 Säljer terminer till lösenpris 200 eur/ton +30 eur/ton 

 

• Mars år 2 Säljer vete till  lokalt marknadspris  +170 eur/ton 

 

 

• Faktisk intäkt      187 eur/ton 

 

• Intäkt utan option     170 eur/ton 



Exempel prissäkring med option på vete 

vid stigande priser 

• April år 1 Köper säljoption  200 eur/ton  - 13 eur/ton 

 

• Mars år 2 Säljer vete till lokalt marknadspris  + 260 eur/ton 

 

 

• Faktisk intäkt      247 eur/ton 



Var hittar jag mer information? 

• www.handelsbanken.se/ravaror 

 

 

• www.handelsbanken.se/skogochlantbruk 

 

http://www.handelsbanken.se/ravaror
http://www.handelsbanken.se/skogochlantbruk


Bekräftelse 



Positionslista / Dagligt kontoutdrag 



Positionslista / Dagligt kontoutdrag 



Positionslista / Dagligt kontoutdrag 



Positionslista / Dagligt kontoutdrag 



Information från Handelsbanken 

• Skicka ett mejl om ni vill ha vårt 

veckobrev 

• Vill ni ha sms skicka med 

telefonnummer 

 

• miru01@handelsbanken.se 

 

mailto:miru01@handelsbanken.se




Vilket bankkontor ligger närmast mig? 

• Alla kunder är kunder på ett bankontor 

 

 

• Ring och boka ett möte 



Räkna med att det tar 14 dagar innan allt 

är på plats 

• Ta med senaste två boksluten 

• När du bokar mötet bör du ha funderat 

över volym att säkra, hur lång tid och 

vilken gröda.  



Mötet på banken 

• Banken måste göra en kreditprövning 

• Mycket frågor kring företaget 

• När ni är överens tar kontoret fram ett 

avtal 
 



När avtalet är på plats! 

• Då ringer du direkt till Råvarudesken och 

gör affärer 

• 08-46 34 620 

• Lika lätt som ringa din  

spannmålshandlare 


