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US svinekød til 5,- kr. 

På svinekødsbørsen i Chicago var priserne 

omkring fem kroner først på ugen og de 

kinesiske er priser brudt i nedadgående 

retning, så prismulighederne for de danske 

svin er mindre gyldne nu, end de var for 

blot nogle uger siden. Javel dollaren er på 

vej op igen og det er på den anden side 

godt nyt for højden på den næste bund.  

På hvedemarkedet er priserne gået i begge 

retninger med stigninger på gammel høst 

hvede i Sortehavet og på det fysiske mark-

ed i Europa, men også med fald i Chicago, 

samt små fald på ny høst hvede i Europa. 

Den kortsigtede forsyningssituation i Euro-

pa er historisk stram, imens der er udsigt til 

en fremgang i majsproduktionen, men også 

et fald i forbruget af majs dels på grund af 

covid-19 påvirkningen på ætanolforbruget, 

men 5,- kroner for US slagtesvin er heller 

ikke venligt for majsforbruget.  

Råolien er faldet noget igen til trods for, at 

OPEC + Rusland har lagt stridsøksen på 

hylden og har lavet en historisk stor reduk-

tion i produktionen, men frygten er, at den 

ikke er stor nok. Samtidig er det sjældent 

en fordel for råoliepriserne på de dollar-

baserede børser, at dollaren stiger. 

Endelig er sojaen under pres af skuffende 

kinesiske indkøb i USA, men også af de der 

US svin til en femkrone. På den anden side 

bliver sojapresset begrænset af skuffende 

udbyttemeldinger fra Argentina og den 

sydlige del af Brasilien efter en ekstrem tør 

vækstsæson og det tørre vejr kommer 

måske også til at påvirke størrelsen på den 

sydamerikanske majsavl.  

 

 

 

 

 

Ugen på agrocom.dk:  

✓ Fransk hvede billigst igen 

✓ EV hvedeavlen falder 

✓ Sojaen kunne ikke 

✓ Corona har slukket frituregryden 

✓ Tredobling af svineimport i Kina 

Læs analyserne ved tilmelding til 

Dagens Update…  klik her 

agrocom.dk's forventninger Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst 

 

Foderhvede ab. gård  
 

Uge 37 2019 

 

Kr. 112,00 

 

Kr. 126,00 

 

+11% 

 

Sojaskrå lev. gård 
 

 

Uge 16 2020 

 

Kr. 249,00 

 

Kr. - 

 

+/-% 

 

Renten (CIBOR6)  
 

Uge 24 2018 

 

---- 

 

-0,03% 

 

+/-% 

 

Svinekød (tyske afr.)   
 

Uge 14 2020 

 

€1,89 

 

€1,89 

 

+/-% 

Uge Resumé fra agrocom.dk 

Uge 16 2020 

http://www.agrocom.dk/
mailto:com@agrocom.dk
http://www.agrocom.dk/
https://agrocom.dk/tilmelding/
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Ansvarsfraskrivelse 

(Disclaimer)  

Informationerne som 

”Ugebrevet” bygger på, 
kommer fra kilder, som 

agrocom.dk finder pålidelige, 

men agrocom.dk påtager sig 
ikke ansvar for deres rigtighed 

eller for dispositioner foretaget 
på baggrund af ”Ugebrevets” 

informationer, analyser og 

forventninger.  

Anbefalingerne, analyserne og 

forventningerne til 
prisudviklingen, som man 

finder i Ugebrevet, kan ændres 

uden varsel.  

Ugebrevet er til personlig brug 
for agrocom.dk’s abonnenter 

og må ikke kopieres samt 

videre distribueres.  

Ugebrevet skal anses som et 
hjælpeværktøj i forbindelse 

med afdækning af 
abonnenternes markedsrisiko i 

deres virksomhed – heding – 
og der er ikke tale en 

investeringsanalyse eller 

investeringsanbefalinger.  

Man skal være opmærksom på, 

at risikoen for tab i forbindelse 

med handel med valuta, 
optioner og futures er 

betydelig. Man bør derfor 
overveje, om man har 

økonomisk styrke til at bruge 
den form for instrumenter, 

inden man afdækker sin 

markedsrisiko med dem.  

Det store potentiale der er i 

handel med futures, optioner 
og valuta kan både arbejde 

med dig, men også imod dig.  

Man skal være opmærksom på, 

at handel med futures, optioner 
og valuta i høj grad kræver 

psykologisk overskud og man 
bør derfor overveje, om man 

har psykologisk styrke til at 
bruge den form for 

instrumenter, inden man 
afdækker sin markedsrisiko 

med dem.  
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