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Fransk hvede presses på konkurrenceevnen 
 Egyptisk hvedeimport spurter frem, men kan tempoet holdes? 

 Stærk ukrainsk majshøst presser priserne i bund 

Verdens største hvedeimportør, Egypten, var i går på ny på banen med en 

såkaldt tender, hvor de søgte hvede til levering medio januar. Egypten købte 

massive 465.000 tons hvede, men denne gang måtte franske varer se sig slået, 

idet Sortehavet løb med samtlige laster. Egypten betalte på FOB-basis 218$/ton 

mod 215$/ton primo november. Den billigste oprindelse var ukrainske varer, 

der tilsyneladende kan fortsætte med at sprøjte varer ud på verdensmarkedet, 

skarpt forfulgt af franske og russiske oprindelser. Men i modsætning til 

tidligere, er præmierne mellem de franske og russiske oprindelser indsnævret, 

og det betyder at franske varer ikke længere har det prisforspring der skal til, 

for at opveje de højere fragtomkostninger. Skuffelsen satte sig prompte i 

markedet, og møllehvedens stigninger henover formiddagen på udsigten til ny 

fransk eksport, blev henover eftermiddagen erstattet af små prisfald, på en 

fransk konkurrenceevne der begynder at komme under øget pres. Den 

akkumulerede egyptiske import er denne sæson 20% højere end samme tid 

sidste år, og det afleder naturligt det spørgsmål, om landet denne sæson vil 

øge importen totalt set? Omvendt kan det også blot være et udtryk for, at 

egypterne har udnyttet det lavere prisniveau fra sæsonstart, hvilket i så fald vil 

betyde, at importen vil aftage senere på sæsonen. 

 

I forlængelse af FranceAgriMer’s nedjustering af de franske hvedelagre onsdag, 

så fulgte Strategie Grains i går efter. Det franske analysehus opjusterede den 

europæiske eksport til næsten 29 mio. tons, og sænkede samtidig 

forventningerne til de europæiske hvedelagre til 11,9 mio. tons. Selvom 

konkurrencen ser ud til at skærpes på verdensmarkedet, så forbliver 

forventningerne til den europæiske eksport trods alt høje. 

 

Mens Ukraine denne sæson har stået stærkt på eksportmarkedet for hvede, så 

gør det samme sig gældende for den ukrainske majseksport. Den ukrainske 

majseksport er steget 52% sammenlignet med året før, igen drevet af en stærk 

eksport til Egypten. Den ukrainske majshøst tangerer denne sæson sidste års 

rekordhøst, hvilket holder de ukrainske priser nær de laveste niveauer i over 

fem år. Konkurrencen fra de sydamerikanske rivaler ventes frem mod høsten 

på den anden side af nytår at tabe pusten, og foreløbig har den amerikanske 

eksport været til den svage side efter en udfordrende sæson. De nord- og 

sydamerikanske eksportpriser nærmer paritet fra januar, hvilket indikerer, at 

den nordamerikanske eksport her vil begynde at øge tempoet. Ukraine har dog 

en stærk geografisk position til en række markeder, og det skaber optimisme 

om, at den ukrainske eksport forbliver stærk i første kvartal. En ukendt variabel 

er, hvad der vil ske når den nye argentinske præsident indtager hjørnekontoret 

d. 10. december. Alberto Fernandez ventes ikke at være lige så landbrugsvenlig 

som den forrige, og det kan betyde højere eksportafgifter på blandt andet majs. 

Landet der er hårdt økonomisk presset har i høj grad brug for eksporten for at 

skaffe dollars, og varsles der højere afgifter kan det på den korte bane få de 

argentinske landmænd til at øge eksporten, for at undgå højere afgifter, som 

alt andet lige vil svække konkurrenceevnen. 
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Vigtig investorinformation: 

Se materialets sidste sider. 
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Priser Termin Lukkepris Ændring Lukkepris

14-11-2019 1 dag 1 md. 1 år (DKK/100kg)

MATIF Hvede (€/t) DEC 19 177,50 0,00% -2% -7% 132,63

> MAR 20 179,25 -0,28% -2% -7% 133,93

> MAJ 20 180,75 -0,41% -2% -7% 135,05

> SEP 20 179,00 -0,28% -2% -5% 133,75

> DEC 20 182,25 -0,14% -2% -5% 136,18

Raps  (€/t) FEB 20 389,25 -0,19% 1% 4% 290,84

> MAJ 20 387,00 -0,13% 1% 3% 289,16

Majs  (€/t) JAN 20 164,00 0,46% -4% -5% 122,54

CBOT Hvede (USc/bu) MAR 20 511,00 -0,54% 0% -10% 127,26

Majs (USc/bu) MAR 20 384,75 0,20% -5% -6% 102,66

Sojabønner (USc/bu) JAN 20 916,75 0,16% -3% -3% 228,43

Sojaskrå ($/st) JAN 20 305,30 -0,33% -2% -5% 228,08

Sojaolie (USc/lb) JAN 20 30,97 0,78% 1% 5% 462,74

Andre Råolie, Brent ($/td.) JAN 20 62,28 -0,14% 6% -7%

USD/DKK - 6,78 -0,15% 0% 3%

CHF/DKK - 6,86 0,08% 1% 5%

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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