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Fase 1 aftalen lader til at være på plads … 
• … men hvad er detaljerne? 
• Vejen banet for et velordnet brexit 

Det kan synes som noget af et tilfælde, at to af de gordiske knuder som 
politikerne i den grad har haft svært ved at binde op de sidste mange 
år, nemlig handelskrigen mellem USA og Kina samt brexit i 
Storbritannien, langt om længe blev løsnet, og så på en og samme dag. 
Valget i England blev en klokkeklar sejr til de konservative med Boris 
Johnson i spidsen, og vejen er nu banet for et velordnet brexit pr. 31 
januar 2020. De engelske politikere kan dog ikke tage 
arbejdshandskerne af endnu, da der nu venter hårde forhandlinger om 
en handelsaftale med EU. En handelsaftale mellem EU og 
Storbritannien vil være vigtig for blandt andet de danske 
svineproducenter, hvor Storbritannien er et kæmpe eksportmarked. 
 
At Donald Trump igen i går var aktiv på twitter synes ikke at komme 
som nogen overraskelse, men denne gang synes de positive toner, at 
være svære at sidde overhørig. Meldingen lød på at en handelsaftale, 
version 1, er meget nært forestående, og ifølge kilder skulle aftalen 
være i hus, om end den ikke er endeligt underskrevet. Hvad aftalen 
præcis indeholder er derfor ikke offentliggjort, men hovedpunkterne 
skulle efter alt at dømme være, at kineserne øger indkøbet af 
amerikanske landbrugsprodukter med $50 mia. Det store spørgsmål 
er så hvorvidt der nu er tale om deciderede aftalte indkøb, eller om det 
er et tal som kineserne forpligter sig til, uden at der er konkrete tiltag 
på bordet. På den anden side, så forlyder det, at amerikanerne ikke 
bare afstår fra at indføre nye toldforhøjelser fra på søndag, men også, 
at de vil tilbagerulle tariffer på op imod 50% - på varer for en værdi i 
omegnen af 360 mia. Markederne afventer med spænding detaljerne 
fra aftalen, og ikke mindst de helt officielle udmeldinger. En helt klar 
forløsning i markedet, at man nu tilsyneladende har landet en fase 1 
aftale, men de næste forhandlinger om en fase 2 og 3 aftale vil efter alt 
at dømme blive endnu hårdere. 
 
De positive nyheder sætter sig også i priserne i sojakomplekset, hvor 
vi ser stigninger på over en procent i både sojabønner, olie og skrå her 
til morgen. Stigningerne kommer i kølvandet på, at priserne allerede 
var steget pænt i gårsdagens handel. Også den amerikanske hvede og 
majs fulgte markederne højere.  
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Priser Termin Lukkepris Ændring Lukkepris
12-12-2019 1 dag 1 md. 1 år (DKK/100kg)  ($/t)

MATIF Hvede (€/t) MAR 20 183,25 0,69% 1% -5% 136,94 203,59
> MAJ 20 184,25 0,68% 1% -5% 137,69 204,70
> SEP 20 180,25 0,56% 0% -5% 134,70 200,26
> DEC 20 183,50 0,41% 1% -4% 137,13 203,87
> MAR 21 185,75 0,00% 0% -5% 138,81 206,37

Raps  (€/t) FEB 20 399,25 0,69% 3% 8% 298,36 443,57
> MAJ 20 393,50 0,70% 2% 6% 294,06 437,18

Majs  (€/t) JAN 20 164,50 0,61% 0% -6% 122,93 182,76
CBOT Hvede (USc/bu) MAR 20 530,25 2,12% 3% -8% 131,05 194,84

Majs (USc/bu) MAR 20 377,75 1,75% -2% -8% 100,03 148,72
Sojabønner (USc/bu) MAR 20 912,50 0,50% -2% -6% 225,65 335,48
Sojaskrå ($/st) MAR 20 298,70 -0,20% -3% -9% 221,46 329,25
Sojaolie (USc/lb) MAR 20 32,51 2,52% 5% 6% 482,07 716,72

Andre Råolie, Brent ($/td.) FEB 20 64,20 0,75% 4% 4% -
USD/DKK - 6,73 -0,17% -1% 2% -
CHF/DKK - 6,82 -0,24% -1% 3% -

Kilde: Bloomberg
Anbefaling 0 – 3 mdr. 3 – 6 mdr. 6 – 12 mdr.
Hvedekøber Afvent Afvent Afvent
Hvedesælger Salg Salg Afvent
Sojakøber Køb Køb Afvent
Rapssælger Afvent Afvent Afvent
Sidst opdateret 07.11.2019
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Råvarer historik

Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg

Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg

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 kursudvikling. 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, eller 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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