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Generelt 
De globale aktiemarkeder er stadig meget 

nervøse, de amerikanske aktier startede 

onsdag med en stigning, men lukkede stort set 

uændret. I Fjernøsten er billedet på 

aktiemarkedet også broget 

 Endelig kom den tyske regering på plads, det 

har været en svær fødsel siden valget i 

september ser det nu ud til at lykkedes, men 

de finansielle markeder er dog en smule 

skuffet over at det ikke ser ud til at det bliver 

Martin Schultz der bliver finansminister.  

 

Dollaren forventes at falde tilbage igen … den 

er grundlæggende faldet fordi spekulanterne 

har været tilbageholdende med at købe EURO 

… de mange gode regnskaber i Europa giver 

tillid. 

 

 

Hvede 
Hveden er de seneste dage lukket i plus på 

børserne på begge sider af Atlanten.  

Efter faldet i aktiemarkederne er fondene i 

gang med at mindske deres risiko i deres short 

positioner hvorfor de køber kontrakter tilbage 

hvilket har fået priserne med op.  

 

Det fysiske marked følger ikke med op … vi 

har til gengæld heller ikke set det samme fald 

i de fysiske priser da børserne faldt.  

Dog kan vi se at byg er kommet op til 

hvedeprisen. Det er ene og alene fordi flere 

foderstoffer i DK har solgt varer i kraft af 

færdigfoder eller til almindelig handel … 

varer som de ikke har købt … det er de så 

nødt til nu, for at leve op til disse kontrakter. 

Normalt er der en masse maltbyg som bliver 

kasseret til brug i foder … det går bare 

langsomt i år. Men det skal nok komme … 

det kan ikke spire i år … spirringsprocenter 

på omkring 50% er mere reglen end 

undtagelsen. 

Både byg og hvede koster 119,- leveret tippet. 

 

Sojaskrå 
På hjemmefronten sænkede USDA langt om 

længe forventningerne til den amerikanske 

sojaeksport, som har mistet markedsandele til 

Brasilien, hvor der er udsigt til endnu en 

sæson med god produktion.  

 

En lavere amerikansk eksport betød, at de 

indenlandske lagre i USA ultimo sæsonen 

ventes at stige i forhold til sidste måneds 

rapport. På forbrugssiden fejler efterspørgslen 

ikke noget fra verdens største importør, Kina, 

der i januar importerede rekordhøje 8,5 mio. 

tons – en stigning på 11%. 

 

Kigger vi separat på sojaskrå, vidste rapporten 

her en nedgang i de globale lagre på 1 mio. 

tons fra 12,28 i januar til nu 11,24 mio. tons i 

februar.  

 

Det giver udsigt til 3. år i træk med faldende 

lagre af sojaskrå, og sætter lagrene i forhold 

til forbruget, nærmer de forbrugsjusterede 

lagre sig det nedre interval i nyere tid. Dette 

er også årsagen til, at vi i går så at det var 

netop sojaskrå, som tiltrak de største 

stigninger i sojakomplekset.

 


