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Regn til Australien 

US hveden er presset af løfter om regn til 

Australien, men også af udsigt til en god 

vårhvedeavl i USA og Canada. Det oversø-

iske marked ser velforsynet ud, men i 

Europa bliver avlen ikke god. Priserne på 

børsen i Paris har således svært ved at 

følge US hveden ned og på det fysiske 

marked er tonen ligefrem fast – Især på 

bygmarkedet, der dels finder støtte i en 

skuffende høst i EU, Ukraine og Rusland, 

men også fra en god afsætning til både 

Mellemøsten og Kina i fraværet af Austra-

lien efter sidste års tørke på de kanter.  

Majsen og sojaen står godt i USA, men Kina 

har købt massivt ind i de seneste uger. 

Majskøb der kommer til trods for, at Kina 

ifølge USDA ligger med mere end ½-delen 

af de globale lagre, samt er ramt af både 

covid-19 og svinepest. Der er imidlertid 

også meget majs og soja, som skal sælges. 

Vækstsæsonen i Midtvesten er efterhånden 

så langt fremme, at kun tidlig frost kan for-

hindre en stor avl af begge afgrøder og i 

Brasilien ryddes der regnskov i rekord 

tempo, så der tales om mulighed for rekord 

arealer i deres næste vækstsæson.  

For sojaens vedkommen er det især skråen, 

som er under pres. Priserne på palmeolie er 

nemlig på vej op og det gavner priserne på 

sojaolie, men også rapsfrø. Rapsfrøene er 

da ikke steget? Tænker du og nej en fald-

ende dollar og høstpres udligner den pris-

positive effekt fra palmeoliemarkedet, men 

høsten af raps får vel ende på et tidspunkt 

og dollaren er meget oversolgt efter det 

seneste fald.  

 

 

 

 

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

 

Foderhvede ab. gård  
 

Uge 37 2019 

 

Kr. 112,00 

 

Kr. 123,00 

 

+9% 

 

Sojaskrå lev. gård  
 

Uge 31 2020 

 

Kr. 268,00 

 

Kr. 263,00 

 

+2% 

 

Renten (CIBOR6)  
 

Uge 24 2018 

 

---- 

 

-0,05% 

 

+/-% 

 

Svinekød (tyske afr.)  
 

 

Uge 28 2020 

 

€1,47 

 

€1,47 

 

   +/-% 

Uge Resumé fra agrocom.dk 

Uge 32 2020 
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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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