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+140,- for hvede i DK 

I november WASDE rapporten overraskede 

USDA markedet, da de nedjusterede den 

ukrainske og amerikanske majsavl mere 

end ventet og samtidig blev importen af 

majs til Kina sat i vejret. Det sendte 

børspriserne i vejret, men efterfølgende har 

den amerikanske hvede haft det svært. Der 

høstes nemlig pæne udbytter i Australien 

og de australske hvedepriser er sat under 

pres og især amerikanerne konkurrer 

meget med Australien i Asien.  

På det fysiske hvedemarked i Nordvest-

europa er tonen dog fast. Majsarealerne 

omkring Sortehavet og i EU landene gik 

frem i foråret og længe så det ud til, at 

majsavlen ville blive rekord høj og at der 

ville komme rigeligt med forsyninger af 

billigt majs til foderfabrikkerne til erstatning 

af den mindre hvedeavl i Frankrig, Storbri-

tannien og Rumænien. Tørke gjorde imid-

lertid det onde ved majsavlen i især Sorte-

havsområdet og majs herfra koster nu 

mere end EU hvede. Det har øget efter-

spørgslen efter hvede fra foderfabrikkerne 

og i Danmark hører vi nu priser over 140 

kroner ab gård i Sønderjylland, når der 

sælges direkte til udenlandske opkøbere.  

Javel de danske kornhandlere er ikke helt 

oppe i det gear endnu. De undskylder sig i 

stedet med, at de har korn nok efter en 

rimelig høst i Danmark og det ser således 

ikke ud til, at de er interesseret i at sælge 

korn videre til eksport, så den danske avl 

kan omsættes bedst muligt. I stedet virker 

det mere som om, at de er mest optaget af 

at sikre sig råvarer til deres fabrikker 

billigst muligt.  

 

 

 

 

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

 

Foderhvede ab. gård  
 

Uge 37 2019 

 

Kr. 112,00 

 

Kr. 136,00 

 

+19% 

 

Sojaskrå lev. gård  
 

Uge 32 2020 

 

Kr. 260,00 

 

Kr. 338,00 

 

+30% 

 

Renten (CIBOR6)  
 

Uge 24 2018 

 

---- 

 

-0,11% 

 

+/-% 

 

Svinekød (tyske afr.)  
 

 

Uge 39 2020 

 

€1,27 

 

€1,27 

 

+/-% 

Uge Resumé fra agrocom.dk 

Uge 46 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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