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Trump under pres fra nationale demonstrationer 
 Sojabønner i optur på annonceringen af nye eksportsalg 

 Ukonkurrencedygtig ethanolpriser holder majspriserne i kort snor 

De amerikanske demonstrationer arrangeret under 
menneskerettighedsbevægelsen ’Black Lives Matter’ presser Trump’s 
opbakning til demonstranterne i Hong Kong. Mens Trump støtter fuldt op 
om sidstnævnte protester med argumenter som indskærpelse af 
frihedsrettighederne, og kritiserer politiet i Hong Kong for indblanding i 
fredelige demonstrationer, så kører han paradoksalt en aggressiv retorik og 
strategi for at afbryde protesterne i hans hjemland, hvor der både skydes 
med gummikugler og tåregas i flere større byer i USA. For Kina kan de 
amerikanske demonstrationer ikke komme på et bedre tidspunkt. 
Urolighederne i USA kombineret med udsigten til en europæisk 
hjælpepakke, der får Europa til at fremstå som en mere samlet enhed, er i 
høj grad med til at styrke den europæiske fælles valuta mod dollaren, der kun 
har kendt én retning den seneste uge. Forhold der er med til at understøtte 
både råolien og afgrøderne i Chicago.  
 
I forlængelse af usikkerheden omkring den amerikanske sojabønneeksport 
til Kina, fandt bønnerne i går støtte med offentliggørelsen af salg på 120.000 
tons til en ikke udspecificeret destination. Offentliggørelsen kommer i 
forlængelse af kinesisk køb af amerikanske bønner tirsdag, og Kina har siden 
ultimo maj været regelmæssige købere af amerikanske sojabønner, 
hovedsageligt på ny høst. Et vigtigt signal, da de amerikanske varer er 
konkurrencedygtige mod de sydamerikanske på ny høst. 
Konkurrencedygtige varer der ikke kan afsættes er i den grad prisnegativt, 
og derfor er annonceringerne vigtige for at sende markedet højere. Det 
forlyder dog, at kineserne fortsat også køber op i brasilianske bønner, hvilket 
indikerer, at de kinesiske crushere stadig er en smule bekymret med hensyn 
til de fremtidige amerikanske forsyninger, og opretholdelsen af 
handelsaftalen. Brasilien har tidligere være begunstiget af en svækket valuta 
der har øget konkurrenceevnen af den brasilianske eksport, men i takt med 
de stigende oliepriser, har real’en genfundet styrke mod dollaren. Tiden må 
vise om der er tilstrækkelig support til at sojabønnerne og for den sags skyld 
sojaskrå, til at bryde ud af den sidelæns/negative trend. 
 
Både de nord- og sydamerikanske majspriser har i vid udstrækning været 
underdrejet af lave priser på bioethanol, men på den korte bane er der ikke 
udsigt til en genrejsning. I Brasilien er der langt fra styr på virusudbruddet, og 
en decideret nedlukning af flere store byer, kan være på vej i de kommende 
uger, og være en medvirkende faktor til at dæmpe efterspørgslen på 
brændstof og ethanol frem til september. Eksport af amerikanske ethanol 
til Brasilien opstår typisk når den brasilianske ethanol handler med en 
præmie til de amerikanske på over 0,50$/gallon, hvilket har lange udsigter 
på nuværende tidspunkt. Det betyder ikke mindst, at efterspørgslen fra 
ethanol-industrien kan få svært imødekomme USDA’s estimater på 5,20 
mia. bushels for 20/21 sæsonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtig investorinformation: 
Se materialets sidste sider. 

Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S 
Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
 
Råvareteamet: 
Lars Tragstrup, Senior Sales Manager 
Mads Kristensen, Senior Sales Manager 
Daniel Wiksel, Senior Sales Manager 
 
+45 87 57 82 65  
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Priser Termin Lukkepris Ændring Lukkepris
03-06-2020 1 dag 1 md. 1 år (DKK/100kg)

MATIF Hvede (€/t) SEP 20 184,75 0,27% 0% -1% 137,71

> DEC 20 187,25 0,27% 0% -1% 139,58

> MAR 21 189,25 0,13% 1% -1% 141,07

> MAJ 21 191,00 0,53% 1% -1% 142,37

> SEP 21 186,25 0,40% 1% -1% 138,83

Raps  (€/t) NOV 20 378,50 0,33% 2% 3% 282,14

> FEB 21 380,00 0,40% 2% 3% 283,26

Majs  (€/t) JUN 20 170,00 -0,58% 3% -7% 126,72

C B OT Hvede (USc/bu) JUL 20 512,00 0,79% -1% -7% 124,82

Majs (USc/bu) JUL 20 324,00 -0,08% 3% -29% 84,63

Sojabønner (USc/bu) JUL 20 857,50 0,82% 3% -9% 209,17

Sojaskrå ($/st) JUL 20 286,30 0,92% -1% -14% 209,39

Sojaolie (USc/lb) JUL 20 27,86 -0,29% 7% -5% 407,51
Andre Råolie, Brent ($/td.) AUG 20 39,79 0,56% 39% -33%

USD/DKK - 6,64 -0,56% -3% 0%

CHF/DKK - 6,90 -0,43% -3% 3%
Kilde: Bloomberg
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Råvarer historik

Kilde: B loomberg Kilde: B loomberg

Kilde: B loomberg Kilde: B loomberg

MATIF Hvede: CA1 Comdty MATIF Raps: IJ1 Comdty

Brent Crude Oil: CO1 ComdtyCBOT Sojaskrå: SM1 Comdty
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Vigtig Investorinformation 
Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet. 
Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner foretaget på 
baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må 
ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. 
 
Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og kravene om 
investeringsanalysens uafhængighed.  

Interessekonflikter 
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i 
forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. 
Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, 
forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres 
og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med 
interesse i analysen. 
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet).  
            
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: 
https://jyskebank.com/da/investinfo 

Anbefalingsbegreber 
Køb: i perioden tror vi på prisstigninger, der opvejer omkostninger (lager, forrentning m.m.); afdæk derfor eksponering i perioden*.  
Salg: Kan betyde både en tro på et decideret prisfald, men også at vi ikke ser muligheder for stigninger, der kan opveje omkostninger til lager og forrentning i perioden*. 
Afvent: Vi forventer gunstigere mulighed for disponering på et senere tidspunkt, herunder medtaget forbehold for lageromkostninger og likviditet. 

*på 3-6 mdr. anbefaler vi som tommelfingerregel afdækning af halvdelen af fuld mængde, på 6-12 mdr. anbefaler vi en tredjedel af fuld mængde. 

Opdatering af analysen 

Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Se forsiden for dato for 
analysens første offentliggørelse. 
Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 

Risiko 

Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. 
Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles værdipapirer i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor 
sig en valutakursrisiko. 

Afkast og kursudvikling 

De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være 
individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens 
med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.  
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikl ing. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen 
kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 

Risikomærkning 

Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at 
gennemskue. 
Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. 
Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, el ler hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. 

 
Kompleksitet 

For at et produkt kan betegnes som ”Ikke-kompleks”: 
 Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs. 
 Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen. 
 Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål. 
 Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika. 
 Må produktet ikke være et derivat. 
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