
 

 

 

     Vojens, den 9. maj 2018  

 

Invitation til HandelsERFA hos 

Sønderjysk Landboforening 

Torsdag, den 14. juni kl. 10 – 14.30  
(kaffen er klar kl. 9.45, og vi starter præcis kl. 10) 

 

DAGSORDEN 

  9.45  Kaffe og morgenbrød 

10.00  Velkomst og dagens program 

10.05 Råvarer 

- Vi skærer igennem de mange tal om køb/salg af raps, soja, korn eller foder og giver dig et 
klart budskab med hjem.  

- Hvem skal levere din olie fremover? 

- Hvad betyder Kina og USAs handelskrig for dig som husdyrproducent? 

12.00 Frokost 

12.30 Finans 

- Verden er i handelskrig, og den har også betydning for dig. 

- Undgå at blive snydt af bruttonationalproduktet og inflation. 

- Realkreditobligationen 2 % 2050 er ved kurstop, men hvad betyder det for dig? 

- Vi udfordrer aktiekøb og behold strategien. 

- Strategi-arbejde v/Ann-Britt Gammelby 

 

Efter mødet får du mulighed for at få vurderet dit købs- eller salgsresultat på en råvare. Fik du handlet godt 
nok, eller kunne du have tjent mere, hvis du havde fulgt AgroMarkets anbefalinger?  

 
Venlig hilsen  
 
Ann-Britt Gammelby           /    Lars Schneider 
Cheføkonom Finansiering   /     Cheføkonom 
abg@slf.dk                             /     lsc@slf.dk  
Tlf. 73 20 26 28 /    Tlf. 73 20 23 11 
Mobil 20 76 00 46                 /     Mobil 25 33 80 09 
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RÅVARER 

Korn 
Nyt høstår – hvad viser forbrug, lager, produktion og markerne lige nu? Valutaernes op- og nedture kan 
ikke undgå at få indflydelse på råvarepriserne - vi følger op fra sidste møde. Få første bud på priserne på 
færdigfoder den kommende sæson, og hvordan du kan håndtere de høje sojapriser i foderblandingen.  

Oliefrø 
Den billige palmeolie er skyld i vores priser på vegetabilsk olie, og hvordan er det lige, at vi skal forholde 
os til rapsen? Mon sojaprisen på de godt 300 DKK kan nå at ændre sig, inden din kontrakt udløber april 
2019? 
 
Energi 
Hvad betyder olieprisens stigninger og USAs position som verdens næststørste olieproducent for prisen 
på dieselolie og for fremtidens olieproduktion? 

Kød, mælk og æg 
Kina straffer amerikanske svineproducenter med en ny told, og måske kan det sende den danske note-
ring op i 11 DKK igen. Æggeprisen eksploderer i nogle lande, men kan det trække de europæiske med 
op? Og så præsenterer vi dig for AgroMarkets nye mælkeindeks, hvor vi sammenligner din pris ift. den i 
andre lande. 

FINANS  
Handelskrig 
Der er gang i straftolden landene imellem, og vi kigger på, hvordan det kan rykke rundt på verdenshand-
len og landbruget i Danmark. Ligesom vi vurderer på, hvad det vil betyde for os og for USA, hvis Kina 
som endnu en straf begynder at sælge ud af deres enorme andel af amerikanske statsobligationer. Den 
er helt galt med konkurrencesituationen for hvede, så hvad skal vi gøre? 
 
Bliv ikke snydt af bruttonationalproduktet og inflation 
Vi skal til at tænke helt anderledes, når vi opgør BNP. For forbrugerne bliver rigere, og arbejdsløsheden 
er stadig lav, selvom mange jobs forsvinder eller flytter til udlandet.  
 
Renter 
Vi fortæller dig om vores forventninger til USA og Europas fremtidige pengepolitik og om renternes udvik-
ling op til en recession. Og så er realkreditobligationen 2 % 2050 tilbage ved udgangspunktet, men hvad 
betyder det for dig? 
 
Aktier 
Vi har oplevet en ekstrem hård start på dette finansår, og meget tyder på overvurderede aktier. Så hvad 
er din plan for salg? Køb og behold strategien er meget lovprist, og vi udfordrer den model.  
 
Evt. afbud til Hanna Gubi på telefon 73 20 26 86 eller mail hg@slf.dk senest den 7. juni 2018   
 
Med venlig hilsen 

Sønderjysk Landboforening  
Ann-Britt Gammelby 
Tlf. 73202628 – 20760046  
abg@slf.dk 
 

Bemærk 
Ved framelding senest torsdag den 7. juni 2018 faktureres deltager prisen på 
950 kr. ikke.  
Så husk at melde fra hvis du ved, du er forhindret i at deltage denne gang. 
 
Der er evt. mulighed for at bytte til den 7. juni – hvis det passer bedre. 
Kontakt Hanna 
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