
Februar/marts 2020

Infomøder 

Vi er specialister i analyser og
 anbefalinger om forretning, finans og råvarer

Invitation til

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S



På vore infomøder giver vi dig aktuel viden om udviklingen i konjunkturer – 
samt udviklingen på råvare og investeringsmarkeder. Yderligere giver vi dig 
input til redskaber, som du kan bruge i optimeringen og risikostyringen af 
din virksomhed. 

Velkommen til
Agrocuras Infomøder feb./marts
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Nyhed
Vælg selv hvilke indlæg du ønsker at høre. Se emnerne på side 4, 5 og 6. 
Oversigten over det samlede program er på side 3. 

Tilmelding
Tilmelding og pris finder du på side 7 og 8.

Agrocura - nu som Fondsmæglerselskab
EU og danske love er strammet for rådgivning om risikostyring på råvarer og 
investeringer. Agrocura har derfor søgt og ultimo 2019 fået Finanstilsynets 
godkendelse som Fondsmæglerselskab. Det er en blåstempling vi er stolte af.  
Agrocura står derfor nu endnu stærkere, som din strategiske partner for opti-
mering og risikostyring i din virksomhed.
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• Morgenmad / Kaffe

• Fælles velkommen med konjunktur generelt v/ Jens Schjerning

Spor 1 (vælg én af nedenstående)
• Råvaremarkedet i dag v/ Henrik Andresen 
• Agrocura Investering v/ Jens Kornbeck
• Optioner v/ Anders Mortensen

• Pause

Spor 2 (vælg én af nedenstående)
• Agrocura Investering v/ Jens Kornbeck
• Råvaremarkedet i dag v/ Henrik Andresen
• Forhandling med bank, realkredit, samt bankskifte v/ Ole Eriksen & 

Rasmus Haun Hansen

• Spisning

Vejledende program



Kommentarer til programmet 
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Jens Schjerning
Cheføkonom

Råvaremarkedet i dag
- Stor kornhøst i 2019, men hvad er udsigten for 2020? 
Spor 1 og 2
Fundamentalt set går vi indtil en ny sæson med mar-
kant forbedret forsyningssituation sammenlignet med 
sidste år. Det afspejles ligeledes i salgspriser, der er 
noget lavere end sidste år. Men vil det vare ved? Allere-
de nu er der opstået risici i specielt kornmarkedet. Kom 
og få opdateringer og forventninger på faktorer, der kan 
påvirke priserne fremadrettet. Få ligeledes indblik i vo-
res tanker vedrørende udviklingen i svinenoteringen og 
mælkepriserne.

Konjunktur generelt
- Verdens længste højkonjunktur en realitet
Recessionen er endnu engang skubbet ud. Den vest-
lige verdens økonomi bygger på ca. 2/3 privatforbrug. 
Såfremt en lavkonjunktur skal blive en realitet om 12-36 
måneder kræver det, at privatforbrugerne holder pen-
gepungen i lommen. Der sker kun ved udsigt til dyrere 
husholdningsomkostninger dvs. udsigt til stigende ren-
ter, udsigt til stigende råvarepriser og større usikkerhed 
på jobbet. Disse forhold kigger vi på om det kan komme 
til at gøre sig gældende de kommende år. Når vi holder 
infomødet er England formentligt på vej ud af EU og 
det runder vi selvfølgelig også i forhold til landbrugets 
eksport til England. Vi kommer selvfølgelig som altid 
ind på rentemarkedet, jordpriser og valutaforholdene. 

Henrik Andresen
Kundechef
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Optioner 
- Få ro i maven!
Spor 1
Alt nyt kan virke farligt, indtil man får styr på det. Opti-
onerne er ingen undtagelse! Har man opnået forståel-
sen af, hvordan optionerne kan tage risiko ud af jeres 
bedrift, så kan det give jer som landmænd bedre mu-
lighed for at agere i løbet af et år. Derfor går vi et spa-
destik dybere med hvad optionerne er, hvad de kan og 
hvordan de skal bruges. Det vil ske gennem jordnære 
eksempler, hvor vi forsøger at forklare optionerne ud 
fra et hverdagsperspektiv.

Jens Kornbeck
Analytiker

Agrocura investering 
- Smid fordommene og optimer porteføljen
Spor 1 og 2
2019 var intet mindre end et super investerings år, hvor 
der var sublime afkast at hente i specielt de udviklede 
markeder. Det efterlader til gengæld også markederne på 
høje niveauer ind i 2020, mens de økonomiske nøgletal 
stadig ikke er overbevisende - betyder det så vi skal smi-
de alle aktier? Ikke nødvendigvis, vi skal nemlig have et 
grundlag for det. Mange private investorer mister afkast 
ved at tro, at man kan ramme en top eller bund, ved at 
investere for snævert i for få aktier, markeder eller sekto-
rer fordi man lige har læst en artikel omkring dette. I dette 
indlæg vil vi kigge nærmere på hvordan, vi kan optimere 
porteføljen og måske anse markedet mere nuanceret end 
tilfældet er nu.

Anders Mortensen
Råvareanalytiker 
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Forhandling med bank og realkredit, samt bankskifte
- I 2020 skal forhandlingen ske!
Spor 2

I 2020 skal vi i gang med at forhandle bedre pri-
ser og vilkår på finansiering. Det er ikke nemt, for 
bankerne er pressede på deres indtjening. Cen-
tralisering i bankerne har gjort at de der bevilger 
kreditterne ikke har det samme kendskab til din 
virksomhed, som din faste bankrådgiver har. 
Vi ser 2 ting som vigtige redskaber i denne forhand-
ling – dels en god præsentation af din virksomhed 
der kan hjælpe din rådgiver i bevillingsprocessen. 
Og dels, at du har et alternativ tilbud i baghånden, 
så du kender den rigtige pris og så du har noget og 
forhandle ud fra. Vi kommer omkring hvad vi helt 
aktuelt ser af muligheder i markedet, og hvordan 
du skal præsentere din virksomhed.

Ole Eriksen
Kundechef

Rasmus Haun Hansen
Trainee, Finans

MØDEPLAN 
Den 25. februar
Holmegaard Gods
Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard
Kl. 15.00-17.45

Den 27. februar
Fondsmæglerselskabet  Agrocura
Jens Terp-Nielsens Vej 13, 
6200 Aabenraa 
Kl. 09.15-12.00 eller kl. 13.00-15.45 
Fælles frokost kl. 12-13

Den 5. marts
Vildbjerg Sports- & Kulturcenter
Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Kl. 9.15-12.00

Den 5. marts
Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter
Hattingvej 49, 8700 Horsens
Kl. 16.00-18.45

Den 9. marts
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17, 9760 Vrå 
Kl. 09.15-12.00

Den 17. marts
Fondsmæglerselskabet Agrocura 
Jens Terp-Nielsens Vej 13, 
6200 Aabenraa
Kl. 09.15-12.00 eller kl. 13.00-15.45
Fælles frokost kl. 12-13

De første 15 minutter af hvert møde 
starter med morgenmad eller kaffe m.m.
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Pris for infomøde
Det er gratis for vores kunder med Fo-
cus+ aftale (fastprisaftale) at deltage - 
vores kunder med en Focus+ aftale kan 
tage en gæst med til halv pris (kr. 475 
ex. moms). For øvrige deltagere koster 
det kr. 950 ex. moms pr. person. Ved 
alle møderne serveres der frokost/mid-
dag. I Aabenraa slutter eller starter man 
med frokost, alt efter om det er formid-
dag eller eftermiddag man er tilmeldt. 

Tilmeldingsfrist
Tilmelding er senest 3 hverdage før 
mødet på info@agrocura.dk, via vores 
hjemmeside www.agrocura.dk eller tlf. 
7436 5150.

Se yderligere info på www.agrocura.dk

Afbestillingsgebyr
Ved annullering af tilmelding senere 
end 3 hverdage før det infomøde du er 
tilmeldt koster det kr. 495 ex. moms at 
afmelde. Afmelding skal ske på info@
agrocura.dk eller tlf. 7436 5150.

Bekræftelse og betaling
Når du tilmelder dig, modtager du en 
bekræftelse på den email-adresse, du 
har oplyst. Det samme gælder for evt. 
faktura.

Konference 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 6. november 2020, hvor vi afhold-
er vores femte konference - igen på 
Munkebjerg Hotel i Vejle. 

Alt det 
praktiske



Tilmelding til infomøderne kan ske på info@agrocura.dk,
på tlf. 7436 5150 eller på vores hjemmeside www.agrocura.dk. 

Ved tilmelding skal du oplyse følgende: 
• Deltagernavn
• Deltagers e-mail
• Firma (betaler af faktura) 
• Firma adresse (hvor faktura skal sendes til)
• Firma telefon (af hensyn til fakturering)
• Ønskede emner

Ved infomøderne skal du selv vælge, hvilke indlæg du vil deltage i.
For hvert SPOR kan du deltage i et indlæg/emne.

Emne 1 Emne 2  Emne 3

Spor 1: Råvaremarkedet           
i dag

Agrocura Investering Optioner

Spor 2: Agrocura Investering Råvaremarkedet          
i dag

Forhandling med bank 
og realkredit, samt 

bankskifte

Der tages forbehold for evt. programændringer.
Tilmeldingen er bindende og ændringer mv. kan ikke ske senere end  3 hverdage før mødet.
Ved tilmelding accepterer man, at billeder taget under infomøderne må bruges til markedsføring og lign.

Tilmelding

Eventuelle spørgsmål til: 
Jette Hedegaard
Tlf.: 7436 5150
info@agrocura.dk

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Jens Terp-Nielsens Vej 13  |  6200 Aabenraa  |  T 7436 5150  
info@agrocura.dk  |  www.agrocura.dk


