
 

1 

 

 

23.04.2019 
07:47 

 

Bedring i vejret presser især de globale hvedepriser 
 Spekulative fonde i en ny runde af ’short selling’ 

 Sanktionsfritagelser for iransk olieimport fornyes ikke – giver stort olieprishop 

 

Hvor den europæiske kornbørs MATIF mandag holdt lukket, var der anderledes 

aktivitet på den amerikanske børs CBOT, om end handelsvolumenerne var 

lavere end normalt. Tendensen var dog den samme for de fleste afgrøder, som 

gennem dagen oplevede et større prispres, hvor især hveden havde det hårdt. 

En generel forbedring i vejrbetingelserne på den nordlige halvkugle er allerede 

nu med til at øge udsigten for den kommende høst, ikke mindst for områderne 

omkring Sortehavet. Der er dog også større optimisme at spore blandt handlere 

i forhold til forventet fremskridt i tilsåningen af amerikansk vårhvede de 

kommende døgn, igen som følge af de gunstigere vejrforhold. Den 

amerikanske røde vinter hvede faldt i mandagens handel til det laveste niveau 

siden december 2017, hvor nye korte positioner blandt spekulative fonde var 

med til at trække markederne i rødt. Disse fonde har senest også øget 

eksponeringen mod faldende priser på både majs og sojabønner. Prisen på 

hvede hos den største globale eksportør Rusland er også presset at de seneste 

udvikling i de klimatiske forhold, med priser, som nærmer sig de laveste 

niveauer i 7 måneder. Franske FranceAgrimer publicerede fredag seneste 

opgjorte betingelser for den franske hvede, som blev nedjusteret fra 83% til 

81% fra ugen før for ’good to excellent’.  

 

Trump administrationen har henover påsken meldt ud, at de tidligere indførte 

sanktionsfritagelser for import af iransk olie blandt en række større 

handelspartnere – herunder Kina og Indien – ikke fornyes, når de nuværende 

midlertidige fritagelser udløber den 2. maj. Udmeldingen kommer som en 

overraskelse for en stor del af markedet, som havde forventet en forlængelse 

af fritagelserne, ikke mindst i lyset af olieprisens stigende tendens gennem hele 

første kvartal. Trækket fra Trump har resulteret i et olieprishop på knapt 4% til 

niveauer, som ikke er set siden starten af november sidste år. I kølvandet på 

meldingen har Saudi Arabien dog bekræftet, at det i koordination med andre 

olieproducenter vil sikre markederne tilstrækkelige forsyninger, og at man vil 

gøre meget for at markedet forbliver i balance. I hvilket omfang det vil påvirke 

produktionen fra de olieproducerende lande under OPEC+, som i øjeblikket 

producerer i forhold til December-mødets aftale om generelt skæring i 

produktionen, er indtil videre for tidligt at sige. Lige nu monitorerer Saudi 

Arabien oliemarkedet tæt, og vil inden for de nærmeste uger konsultere andre 

nøgleproducenter og –forbrugende nationer i forsøget på at sikre et fortsat 

stabilt oliemarked.  
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Priser Lukkepris

Kilde: Bloomberg 18-04-2019 1 dag 1 md. 1 år (DKK/100kg)  ($/t)

MATIF Hvede (€/t) MAJ 19 183,50 0,00% -3% 4% 137,00 206,55

> SEP 19 174,50 0,00% -1% 0% 130,28 196,42

> DEC 19 178,25 0,00% -1% 1% 133,08 200,64

> MAR 20 182,50 0,00% 0% 2% 136,25 205,42

> MAJ 20 184,25 0,00% 0% 2% 137,56 207,39

Raps  (€/t) MAJ 19 363,50 0,00% 3% 3% 271,39 409,16

> AUG 19 365,00 0,00% 2% 6% 272,51 410,84

Majs  (€/t) JUN 19 165,50 0,00% -3% -6% 123,56 186,29

CBOT Hvede (USc/bu) JUL 19 441,75 -1,45% -6% -19% 107,71 162,41

Majs (USc/bu) JUL 19 363,50 -1,02% -6% -13% 94,91 143,11

Sojabønner (USc/bu) JUL 19 890,75 -0,39% -3% -13% 217,18 327,48

Sojaskrå ($/st) JUL 19 306,00 -0,26% -4% -14% 223,69 337,30

Sojaolie (USc/lb) JUL 19 29,00 -0,31% 0% -13% 423,99 639,33

Andre Råolie, Brent ($/td.) JUN 19 74,04 2,88% 11% 8% -

USD/DKK - 6,63 -0,11% 1% 9% -

CHF/DKK - 6,53 -0,20% -2% 5% -

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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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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