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Fokus på USDA og handelskrig den kommende uge 
 Kinesiske opkøbsrygter løfter prisen på majs 

 Olien på vej mod tredje ugentlige stigning i træk på faldende lagre 

Generelt: Hvor blandt andet sojakomplekset og majs i går trak højere, så var 

tendensen i hvedemarkedet generelt mere retningsløst. En større andel af 

handlerne i markedet er afventende forud for den kommende uges vigtige 

begivenheder, herunder næste fredags afgrøderapport fra USDA samt 

fortsættelsen af ´face-to-face´møderne mandag mellem USA og Kina, hvor 

forhandlingerne for alvor går ind i den afgørende fase. En del af de seneste 

knaster, som har skabt bekymring for, om en endelig aftale overhovedet er et 

realistisk scenarie, vil antageligt skulle ses som mere velovervejet 

forhandlingstaktik blandt mastodonterne, og begge parter har da også 

uomtvisteligt store interesser i at nå til fælles enighed.  

 

Fornyet spekulation omkring en snarlig tilbagevendende kinesisk appetit for 

amerikansk majs var i går med til at løfte priserne op gennem seneste range – 

bl.a. på rygter om, at Kina har behov for leverancer allerede i april. Trods 

rygterne forbliver ubekræftede, så signalere de højere spotpriser en stigning i 

efterspørgslen. Samtidig så smitter store oversvømmelser i majsbæltet 

henover Midtvesten samt forventeligt yderligere nedbør de næste dage stadig 

af på købsinteressen blandt både fysiske indkøbere samt fonde. 

Oversvømmelserne, som har hærget anselige arealer den seneste uge, kan 

ifølge statslige vejrtjenester vise sig at være første spæde signaler på en 

sæson, som kan blive den værste for oversvømmelser USA har oplevet i 

mange år.  

 

Oliemarkedet: Det opadgående prispres i oliemarkedet fik onsdag ekstra 

næring, da friske lagertal fra det amerikanske energi agentur EIA viste det 

største fald i amerikanske råolielagre siden juli måned sidste år. I kølvandet 

på offentliggørelsen har den amerikanske råolie WTI testet det højeste niveau 

siden november omkring 60 USD per tønde, mens nordsøolien Brent banker 

på mod toppen af det range, som har holdt hånden over markedet den 

seneste måneds tid – et niveau omkring 68 USD per tønde. Med nuværende 

niveauer er priserne på vej mod den tredje ugentlige stigning i træk. En nylig 

rundspørge blandt analytikere og handlere foretaget af Bloomberg viser 

desuden, at en overvejende stor andel af de forespurgte er bullish på 

olieprisen. Frygten for stigende indenlandske oliepriser i Rusland betyder, at 

man fra russisk side i øjeblikket kigger på at indføre eksportrestriktioner, 

således at virksomheder kun kan få tilladelse til at eksportere, såfremt de 

levere en vis andel af især diesel og benzin til hjemmemarkedet.  
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Priser Lukkepris

Kilde: Bloomberg 21-03-2019 1 dag 1 md. 1 år (DKK/100kg)  ($/t)

MATIF Hvede (€/t) MAJ 19 189,00 0,00% -3% 7% 141,02 214,93

> SEP 19 176,50 -0,14% -2% 1% 131,69 200,72

> DEC 20 182,00 -0,27% -1% -2% 135,80 206,97

> MAR 20 183,50 0,14% -1% 3% 136,91 208,68

> MAJ 20 185,25 0,00% -1% 3% 138,22 210,67

Raps  (€/t) MAJ 19 359,50 0,28% -1% 1% 268,23 408,82

> AUG 19 362,00 0,28% 0% 4% 270,10 411,67

Majs  (€/t) JUN 19 170,50 0,89% -3% -2% 127,22 193,89

CBOT Hvede (USc/bu) MAJ 19 466,50 0,38% -5% -13% 112,50 171,51

Majs (USc/bu) MAJ 19 376,25 1,28% -2% -8% 97,16 148,13

Sojabønner (USc/bu) MAJ 19 910,50 0,50% -1% -11% 219,57 334,74

Sojaskrå ($/st) MAJ 19 315,30 1,19% 2% -10% 227,97 347,55

Sojaolie (USc/lb) MAJ 19 29,10 -0,58% -6% -13% 420,81 641,54

Andre Råolie, Brent ($/td.) MAJ 19 67,86 -0,93% 1% 6% -

USD/DKK - 6,56 0,35% 0% 8% -

CHF/DKK - 6,61 0,38% 0% 4% -

Anbefaling 0 – 3 mdr. 3 – 6 mdr. 6 – 12 mdr.

Hvedekøber Køb Afvent Afvent

Hvedesælger Salg Afvent Afvent

Sojakøber Køb Køb Afvent

Rapssælger Afvent Afvent Afvent

Sidst opdateret 13.03.2019

Termin
Ændring Lukkepris
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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. 

Denne analyse er en anbefaling.  

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. 

            

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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