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Generelt 
Aktiemarkederne fortsatte i fredags de 

positive takter med stigninger for sjette dag i 

træk for S&P 500 og Dow Jones, og dermed 

endte det med den største ugentlige stigning 

på de amerikanske aktiemarkeder siden 2013. 

Stigninger var dog begrænsede, idet nyheden 

omkring en række russiske statsborgere og 

selskabers involvering i det amerikanske 

præsidentvalg i 2016 tog brodden af den ellers 

positive stemning.  

I Fjernøsten er aktiemarkederne positivt 

territorie fra morgenstunden, hvor Nikkei 

fører an med en stigning på 1,9%. USA 

holder lukket i dag, og derfor ingen A-børs 

eller dagsbørs i dag 

 

Korn 
I den seneste uge er byg steget i kraft af at der 

er eksporteret meget byg til Egypten og andre 

afrikanske lande.  

I denne uge skal der 60.000 ton afsted fra 

Fredericia og der er sejlet 120.000 ton afsted 

fra Hamborg i sidste uge. 

 

Det har presset priser op på engrosmarkedet 

og i nogle tilfælde er det planteavleren der er 

rendt med gevinsten … men i stor stil er det 

jo kornhandlerene der tager stikket hjem. 

 

Tyskerne har i noget grad hentet varer 

heroppe i Danmark istedetfor hjemme i 

Tyskland. De er bedre til at avle maltbyg og 

vel at mærke at passe på den på de private 

lagre … derfor hentes der foderbyg her 

(kasseret maltbyg !!) 

 

Sojaskrå 
Vi havde i sidste uge kraftige stigninger på de 

nære terminer. På terminen her i februar 2018 

har vi set stigninger på over kr. 15 pr 100 kg 

hvilket er voldsomt.  

 

I dagspressen har der i denne uge været 

fremme at man skal få dækket sit forbrug af. 

Anbefalingen kan man i sig selv ikke sige 

noget til, såfremt man slet ikke har noget i 

bøgerne, men ellers må anbefaling siges at 

komme noget sent.  

 

Den væsentlige grund til se store stigninger 

skal ses i det argentinske vejrmønster. Her 

mangler der vand – store mængder vand.  

 

I den nordvestlige del kan der være en lille 

chance for nedbør de kommende dage, men 

ellers fortsætter prognoserne med at være 

fuldstændig tørlagt. Høje temperaturer gør 

ikke situationen bedre, der ligger 3-7 grader 

over normalen i staterne La Pampa, Buenos 

Aires og Santa Fe, der samlet tegner sig for 

50-60% af den samlede majs- og 

sojaproduktion i landet. Ikke mindst fondene 

estimeres at have været aktive i sojaskråen i 

den forgangne uge. Den seneste rapport med 

opgørelser over spekulative penge i 

afgrødemarkedet viste, at fondene var 

indehavere af 54.000 kontrakter sojaskrå, og 

AgResource estimerer at fondene i den 

forgangne uge har tilføjet yderligere over 

41.000 kontrakter til denne post. I så fald 

nærmer fondene sig lange positioner i 

sojaskrå på 100.000 kontrakter – et niveau der 

ikke er set siden 2012, hvor det var USA der 

kæmpede med tørke.  

 

Stigningerne har, som nævnt tidligere, størst 

effekt på de forreste terminer, mens de aftager 

i takt ny høst-terminer til efteråret, hvor der 

kommer friske amerikanske varer på 

markedet. 

 

Kommer der ikke mere vand i Argentina, og 

bliver USA ligeledes ramt af tørke, så ser vi 

utvivlsom også stigende priser på de lange 

terminer, men man kan også vælge at se mere 

lyst på situationen, og håbe på vand de næste 

6 måneder.  

 

 
 


