
 
 

           Billund, den 05. maj 2021 

 

AgroMarkets handelsErfa/handelsInfo 
- Foråret 2021     

 

Du inviteres hermed til handelsErfa/handelsinfo hos SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund.  

Vi holder mødet sammen med John Jensen fra AgroMarkets:  
 
Torsdag, d 10. juni kl. 9.30 

 

Vi kan endelig mødes igen fysisk. Har du mere lyst til at se med digitalt, kobler vi dig gerne op. 

 

DAGSORDEN (se mere s 2) 

 

RÅVARER 

▪ Kina og det animalske marked 
 

▪ Den virtuelle rundrejse på korn og oliefrø 
 

▪ Foder på raketkurs 
 

▪ Det volatile kornmarked 
 

▪ Din ven, foderstoffen 
 

▪ Energi - med en ny mulighed 
 
 

FINANS 

▪ Konjunktur og rente 
 

▪ Alternative investeringer 
 

▪ Fynsk landmand fik hjælp med pensionen 
 

 

Tilmelding senest den 2. juni. 

Venlig hilsen  

 

Uffe Ølgaard Bloch 
AgroMarkets konsulent  

T 23 34 55 58 | M uob@sagro.dk 

mailto:uob@sagro.dk
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RÅVARER 
 
Kina og det animalske marked 
Kineserne køber igen kvalitet fra Vesten, og det har positiv indflydelse på vores noteringer på 
kød og mælkeprodukter. Forvent stigninger over hele linjen. 
 
Den virtuelle rundrejse korn og oliefrø 
Tag med os på en rundrejse gennem verdens korn- og oliefrømarker, for de bestemmer pris, 
mængde og ikke mindst, hvordan du bør tackle dine handler.  
 
Foder på raketkurs 
Du skal regne med, at dine foderpriser bliver højere. Faktisk i skrivende stund 30-40 kr over 
sidste års niveau, og det svarer til 70-80 kr ekstra pr slagtesvin for en standardblanding.  
 
Det volatile kornmarked 
Vi sætter scenen for et marked, der om muligt er endnu sværere at navigere i end vanligt. Vej-
ret og efterspørgslen bestemmer, og der er stor forskel på øst og vest. Selv i lille Danmark.  
 
Din ven, foderstoffen 
Vores årelange og tætte samarbejde med Danmarks foderstoffer har givet os en forståelse for, 
hvordan alle parter kan tjene penge på råvarehandel. Det bringer vi gerne videre til dig.  
 
Energi - med en ny mulighed 
Vi flyver hen over gødnings- og lander på elmarkedet, hvor vi fremover også kan give dig ga-
ranti for pris og afdækning. Så behøver du heller ikke her kæmpe for at få den rigtige pris.  
 
FINANS  
 
Konjunktur og rente 
Coronakrisen er langt fra overstået og vil sætte dagsordenen længe endnu. Men vi mener, at 
det først er omkring år 2025, du igen skal til at overveje fast rente.  
 
Alternative investeringer 
Når man (næsten) ikke kan tjene penge på det traditionelle, må man tænke utraditionelt. Vid-
ste du fx, at du kan investere i skovsektoren, der er steget 35 % de seneste 2 år? 
 
Fynsk landmand fik hjælp med pensionen 
Vi introducerer dig for en 56-årig landmand, og hvad det har betydet for ham og hans families 
økonomi, at han tog viden med sig i banken. 
 
 
 
 
1. maj 2021 
John Jensen, analytiker | råvarehandler & Lene Krüger, direktør | kommunikation 
 


