
 

 

 

     Vojens, den 14. maj 2019  

Invitation til HandelsERFA hos 

Sønderjysk Landboforening 

Tirsdag, den 18. juni  kl. 10.00 – 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 Råvarer 

- Fundamental opdatering på afgrødemarkedet, sporene fra 2018 skræmmer 

- Vi skal have solgt flere rapsfrø, spørgsmålet er hvornår? 

- Korn og foderhandel høst 2019, konkrete priser og strategi for køb. 

- Energi 

- Skal du bruge optioner til risikoafdækning? 

- Så kom Commoditrader i gang med at handle, vi logger ind og ser status. 

12.00 Frokost 

12.30  Råvarer fortsat 

13.00 Finans og valuta 

- FormueRådgivning – ny mulighed med AgroMarkets. 

- Sådan kan du – også – tjene penge 

§ Update på konjunkturer, renter og valuta 

- Betaler du for meget? 

§ Hvor meget må man betale i bidrag til realkredit? 

§ Hvor meget må man betale i bankrente? 

 
Evt. afbud til Hanna Gubi på telefon 73 20 26 86 eller mail hg@slf.dk senest 13. juni 2019 
 
Med venlig hilsen 
Sønderjysk Landboforening  
Michael Wagner Kristensen 
Mobil 29 60 91 63 
mwk@slf.dk 

Bemærk 
Ved framelding senest torsdag den 13. juni 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 13. juni. – hvis det passer bedre. 
Kontakt Hanna 

mailto:hg@slf.dk
mailto:mwk@slf.dk
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Råvarer 
• Katastrofeavlen 2018 skræmmer, så alle forventer prisstigninger. Vi fortæller om priser og trends 

høst 2019 og hjælper dig, hvis du stadig har korn 2018 til salg.  
• Du får også en opdatering på verdens fundamentale forhold, og så vil du høre nyt om vores SMS 

service, som vi udvider her til sommer.  
 
Med os handler du godt. 

• Vi har som altid fokus på at sælge og købe bedre end gennemsnittet.  
• Bla. skal vi have solgt mere raps i et uroligt marked, og så køber vi selvfølgelig også mere soja, selv 

om vi er dækkede til oktober 2020. Hvis prisen er rigtig.  
• Vores strategi for færdigfoder kan hjælpe dig med at finde de bedste samarbejdspartnere og få af-

dækket kommende sæson. 
 
Det lille hus 

• Svine- og smågrisepriserne kom fra kælder på vej mod kvist, men hvor højt er huset?  
• I kostalden leverer vores køer mælk til en noget lavere pris end forventet, og primært kineserne 

kan drive udviklingen i en bedre retning.  
• Den pt. skræmmende høje oliepris på ca. 5.000 DKK pr. 1.000 l ligger langt fra de 3.600 DKK, vores 

fastpriskontrakt til foråret 2020 lyder på. Vi vurderer på, om prisen kan falde tilbage inden da. 
 

Flyv højt (og sikkert) med os 
• Flere virksomheder søger mod optioner for at få en optimal risikoafdækning, og det kan for land-

manden med den rigtige profil være en god strategi. Men finansielle instrumenter kan også med-
føre enorme tab.  

• Det har vi i AgroMarkets taget konsekvensen af og samarbejder med Fondmæglerselskabet SEGES 
Finans og Formue a/s, der sikrer 100 % lovlig og certificeret rådgivning iht. Finanstilsynets skærpede 
krav.  

• Du kan komme med på den (for)sikrede tur, ligesom vi også anviser dig en plads på den digitale 
handelsplatform, commoditrader.com, der nu med stor mediebevågenhed har fået luft under vin-
gerne. 

Finans og valuta 
• Vi hjælper dig med at pleje din formue og optimere din finansiering via vores formue- og finansråd-

givning målrettet dansk landbrug.  
• Det kan vi gøre qua vores erfaring og kendskab til branchen, de finansielle markeder og verdens 

råvarehandel.  
 
Sådan kan du – også – tjene penge  

• Vi giver dig overblikket over verdens børser, den aktuelle aktieverden og de forhold, der kan give 
en ny optur.  

• Komedien Brexit fortsætter, pundet lider, euroen er svag, og alt har indflydelse på dansk eksport.  
• Måske vil ECBs nye chef, der tiltræder til efteråret, ændre radikalt på Eurozonens fremtidige penge-

politik. 
 

Betaler du for meget? 
• Vores nye værktøj giver mulighed for at gå bag dit regnskab og se sammenhængen mellem gælds-

procent og indtjening.  
o Og vi kan vurdere på, om du betaler den rigtige bidragssats og bankmarginal, og om du 

handler med det rigtige realkreditinstitut. 
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• Du vil måske spørge, om det er dumt at gribe chancen og afdrage på din realkreditgæld. 
o  For måske kan du ikke låne igen?  

• Men den gamle model med at låne først og tjene siden virker ikke så godt længere, og mange 
grundlæggende forhold har ændret sig. 

 
 
 
 
 
 


