
 

     

HandelsErfa 8. juni 2020 

Vi har ekstremt meget vigtigt på programmet til dette HandelsErfa møde. Sjældent er der sket så me-
get på så kort tid, der kan få indflydelse på din forretning. 
 

Du inviteres derfor til årets 2. HandelsErfa hos SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. 

De ansvarlige for mødet er John Jensen fra AgroMarkets og undertegnede. 

Mødet afholdes:  

 Mandag den 8.06.2020 kl. 9.30-14.30 (Kaffe og brød er klar fra kl. 9.30) 

 

DAGSORDEN (se mere side 2) 

9.30  Kaffe og morgenbrød 

10.00  Velkomst og dagens program 

10.05 RÅVARER 

Råvarer generelt: I coronakrisens tegn 
 
Animalske produkter: Vi tager pulsen 
 
Korn: En sikker handel 
 
Soja, rapsskrå og -kager: Vi skal nok (igen) slå gennemsnittet 
 
Fodersæson 2020: Markedet kan hurtigt ændre sig 
 
Raps: Vi kommer ikke udenom 
 
Regn den ud: Styr dem, så de ikke styrer dig 

 
12.00 Frokost 

12.45 FINANS 

Finans generelt: I coronakrisens tegn  
 
Finansiering: Fast eller variabel rente  
 
Dollaren: Krisens faste holdepunkt 
 
 
 
Husk til- framelding på T 23 34 55 58 eller M uob@sagro.dk senest 29.05.2020 

 
Venlig hilsen 

Uffe Ølgaard Bloch 

Agro Markets Konsulent 
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RÅVARER 
 
Råvarer generelt: I coronakrisens tegn 
Coronakrisen satte skub i en udvikling, der allerede var i gang. Men det er ret forskelligt, hvordan rå-
varerne har reageret. Vi ser på vindere og tabere af den verdensomspændende krise, hvor du har fået 
endnu bedre mulighed for at gøre en god handel. 
 
Animalske produkter: Vi tager pulsen 
Når verden står i flammer, påvirker det naturligvis priserne på vores produkter. USA er pt. toneangi-
vende med stor indflydelse på vores svinepris. Men hvad med oksekød, fjerkræ og mælk? 
 
Korn: En sikker handel 
Mange undrer sig over, vi allerede har solgt 70% af kornhøst 2020. Men husk, vi handler kun, når du 
100% sikkert kan få vores garantipris. Og vi hjælper dig med at få dine penge hjem i en tid, hvor selv 
de helt store må gå i knæ.  
 
Soja, rapsskrå og -kager: Vi skal nok (igen) slå gennemsnittet 
Når Arla mælk snart skal produceres med GMO frie produkter, løber vi ind i nye udfordringer. Også 
når vi igen skal have købt råvarer, for så bliver det til et højere niveau end hidtil.  
 
Fodersæson 2020: Markedet kan hurtigt ændre sig 
Vi kommer med vores bedste bud på det helt aktuelle niveau for færdig- og tilskudsfoder til bl.a. kvæg, 
svin og fjerkræ, for det er meget forskelligt fra sæson til sæson. 
 
Raps: Vi kommer ikke udenom 
Vi skal have solgt noget mere af høst 2020, men skal jo også snart i gang med at kigge på høst 2021. 
Hvornår mon og til hvilket prisniveau?  
 
Regn den ud: Styr dem, så de ikke styrer dig 
Priserne kan virke (næsten) ens, når du fx skal købe planteværn, men lad dig ikke narre. Vi ser på dine 
med- og modspillere og gennemgår vores beregnere, så dine kompetencer styrkes. Vi får også en snak 
om vores forventninger til gødnings- og energipriserne.  
 
FINANS 
 
Finans generelt: I coronakrisens tegn 
Kan recession blive til depression på grund af coronakrisen? Svaret er, at alt afhænger af om og hvor 
godt, verden får gang i samfundet igen. Måske er helikopterpengene en hjælp.  
 
Finansiering: Fast eller variabel rente 
Baseret på ”Den japanske model”, der måske nok er upræcis og så alligevel ikke, giver vi dig bud på 
fremtidens renteudvikling. Vi ser også på SWAP, for måske er det nu, det skal afvikles.  
 
Dollaren: Krisens faste holdepunkt 
Der er en naturlig forklaring på, at dollaren holder fast, når nu USA kollapser. Desværre betyder det, at 
bedst som vi tror, krisen er slut, vil vores landbrugsprodukter miste værdi. 


