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Godt nytår 

På hvedemarkedet korrigeres der i disse dage og 

jeg forventer, at korrektionen fortsætter i de 

første måneder af året, inden stigningerne tager 

til igen hen over den kommende vækstsæson, 

hvor priserne finder støtte fra mindre areal med 

majs som følge af høje gødningspriser og fortsat 

højt globalt forbrug. Jeg forventer således, at der 

bliver sat ny prisrekord på kornmarkedet i 2022.  

Oliefrøene indleder året rekord højt, men stig-

ende areal med oliefrø, vil tage toppen af prisen 

efter høst, men vi vil stadig se handel på et 

historisk højt niveau. På samme måde er sojaen 

på vej op nu med hjælp fra vejret i Sydamerika, 

men en stor arealfremgang i USA til foråret vil 

tage luften ud af de stigende sojapriser og sojaen 

får igen svært ved at følge med kornmarkedet.  

Priserne på mælkeprodukter er på vej op og 

produktionen ligger under sidste års niveau, så 

jeg forventer, at vi går imod rekordhøj afreg-

ningspris på mælk i løbet første halvdel af 2022.  

På svinekødsmarkedet ser vi et markant fald i den 

tyske produktion og amerikanerne indleder også 

året med en mindre produktion, så efter en 

presset start på 2022 er der god mulighed for 

stigninger hen over foråret og sommeren. Jeg 

forventer stigninger på cirka tre kroner i notering-

en, men jeg bliver ikke overrasket, hvis jeg på et 

tidspunkt må opjustere min forventninger. Hvis 

jeg skulle investere i en råvare i dag, så satte jeg 

spareskillingerne på svinekød fra Danmark, hvis 

det var muligt, for det kan let blive den store 

højdespringer i 2022.  

 

 

 

 

 

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

 

Foderhvede ab. gård  
 

Uge 51 2022 

 

Kr. 187,00 

 

Kr.188,00 

 

+/-% 

 

Sojaskrå lev. gård  
 

Uge 25 2021 

 

Kr. 291,00 

 

Kr. 375,00 

 

+29% 

 

Mælk (Arla´s aconto pris)  
 

Sept. 2021 

 

Kr. 2,649 

 

Kr. 3,057 

 

+15% 

 

Svinekød (tyske afr.)   
 

Uge 48 2020 

 

€1,19 

 

€1,23 

 

   +3% 

Uge Resumé fra agrocom.dk 

Uge 52 2021 
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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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