
 

 

 

     Vojens, den 9. januar 2019  

 

Invitation til HandelsERFA hos 

Sønderjysk Landboforening 

Torsdag, den 24. januar kl. 10 – 14.30  
(kaffen er klar kl. 9.45, og vi starter præcis kl. 10) 

 

DAGSORDEN (se mere s 2) 

9.45  Kaffe og morgenbrød 

10.00  Velkomst og dagens program 

10.05 Konjunkturer 

- Konjunkturerne er svage og 1,5 % obligationen står på spring i kulissen 

- Brandudsalg på langeobligationer, når Centralbankerne lukker hjælpepakkerne? 

- Brexit er en realitet, hvad bliver det næste (D)exit og (I)exit 

- Handelskonflikten mellem USA og Kina er ikke løst, men der er ”våbenhvile” frem til marts 
måned. Hvad bliver næste træk? 

- Uro betyder at investorerne søger mod sikker havn, men hvor ligger den? 

12.00 Frokost 

12.30 Spar Bonde v/Lars Schneider 

12.40 Råvarer  

- Opfølgning på handlerne i 2018, hvor meget bedre end gennemsnittet har vi handlet? 

- Skal du med på vinderholdet i 2019? 

- Forventninger til råvarepriserne, ekstra fokus på den specielle situation på korn 

- Energi: Oliemarkedet er presset i bund, kan OPEC presse prisen op igen med deres ind-
skrænkninger af produktionen?  

 
Evt. afbud til Hanna Gubi på telefon 73 20 26 86 eller mail hg@slf.dk senest 21. januar 2019 
 
Med venlig hilsen 

Sønderjysk Landboforening  
Lars Schneider 
Tlf. 7320 23 11 Mobil 2533 8009 
lsc@slf.dk 

Bemærk 
Ved framelding senest mandag den 21. jan.  2019 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 29. jan. – hvis det passer bedre. 
Kontakt Hanna 

mailto:hg@slf.dk
mailto:lsc@slf.dk
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Renter og konjunkturer 
• De økonomiske skeletter rasler ud af verdens skabe, men er vi tæt på en recession? Det giver Agro-

Markets’ konjunkturmodel os svaret på. Du kan også høre mere om finansmarkederne 2019, og hvad 
de betyder for os låntagere.  

• Bliver det til rentestigninger eller rentenedtur? Er der stadig købere til danske obligationer med så 
lave afkast og så enorm en kursrisiko?  

• Aktuelt er der mulighed for at finansiere sig til 1,5 % i 30 år. Men er lånet interessant, og hvor stor 
kursgevinst kan du egentlig forvente?  

 
Kommer der et brandudsalg af obligationer? 

• Vi kigger også på, hvad centralbankerne har gang i. Vesten har ekstremt store beholdninger af obli-
gationer, mens seddelpressen kører for fulde drøn i Asien, så her er der ikke risiko for brandudsalg af 
obligationer.  

• I USA hæves renten, så forbrugeren får mindre til forbrug. Mens skattelettelser hjælper i modsat ret-
ning og giver plads til flere rentestigninger. Vil det også ske i Europa nu, hvor vi ikke får skattelet-
telser?  

 
Hvem er de næste der melder sig ud? 

• (Br)exit er uundgåeligt, og måske skal vi også snart tale om (D)exit og (I)exit, og hvad så?  
• En af dansk landbrugs vigtigste økonomier er den kinesiske, og her leverer man også dårlige nøgle-

tal.  
• Hvad betyder det for vores olie- og fragtrater, og hvad vil der ske, når handelskrigen mellem Kina 

og USA (måske) slutter 1. marts?  
 
Sikker havn i fremtiden 

• Når der er finansiel uro, søger alle mod sikker havn. Bla. japanske yen, schweizerfranc og guld.  
• Lige nu svinger råvarevalutaerne ekstremt, og det påvirker vores salgs- og købspriser. Hør meget 

mere om det. 
 
Råvarer 

• Har du også handlet bedre end gennemsnittet i 2018? Det har vi, og det kan du høre meget mere om.  
 
Skal du med på vinderholdet i 2019? 

• Vi skuer også frem mod høst 2019, der pt ventes at blive normal. Hvad betyder det for dine købs- og 
salgspriser?  

• Vi hjælper dig desuden med at finde ud af, hvordan du skaffer nok korn til hjemmeblanderen. Majs 
er en mulighed, men de fleste får brug for at købe byg og hvede inden høst.  

• Vi har solgt al raps høst 2018, men nu spøger høst 2019 allerede. Rapsprisen lider, selvom palme-
olieprisen stiger lige nu.  

• Kan rapsprisen følge med og stige de 10-20 DKK, vi gerne vil have, de kommende måneder? Og vil 
vi også kunne købe soja til 250 DKK pr. 100 kg i 2019, som vi kunne i 2018? Det afhænger i høj 
grad af kineserne.  

 
OPEC tror de kan bestemme – men ikke alt. 

• Det gør det også ift. kampen om olieprisen, der verserer pt. OPEC ønsker at begrænse produktionen, 
USA ønsker at øge.  

• Men hvor meget vil kineserne aftage, og hvad betyder det for dine oliepriser? Og for elprisen?  
 
 
 



 

 3 af 3 

Kan ønske om rimelige forhold indfris? 
• 2018 gav en katastrofal dårlig indtjening i svineproduktionen, men i 2019 forventer mange en stig-

ning af svinenoteringen på op til 25 %. Er det muligt? GDT-mælkeindekset har i 2. halvår 2018 væ-
ret blodrødt, men nu er der mere positive takter, så måske er den frygtede nedgang af mælkeprisen 
aflyst?  

 


