Invitation til

Infomøder
Maj/juni 2021

Indlæg om bl.a.
• Status på økonomi, renter
og ejendomsmarkedet
• Update på investerings
området
• Bliver råvaremarkederne
”normale” igen?
• Investering med investor
... og meget mere
Tilmeld dig nu!

Vi er klar
til fysiske
møder igen!

Velkommen til Agrocuras
fysiske infomøder
maj/juni 2021
Efter mere end et år, hvor vores arrangementer har været henvist til den
virtuelle verden, ser vi med stor glæde frem til at kunne byde dig velkommen til sommerens infomøder.
I den anledning har vi sammensat et
stærkt program til dig, hvor vi opdaterer dig på seneste nyt om konjunkturer samt udviklingen indenfor råvarer,
finansiering og investering.

du læse mere om på de efterfølgende sider. Ved tilmelding til infomødet
bedes du oplyse, hvilke indlæg du
ønsker at høre, samt hvor i landet du
ønsker at deltage. Bemærk at vi ligesom tidligere år afholder indlæggene
i to runder, så du har mulighed for
at tilpasse programmet efter det du
gerne vil høre.

Vi forventer at genåbningen af Danmark i maj måned er så fremskreden,
at vi kan gentage succesen fra tidligere år, og tage på turné rundt i Danmark. Derfor får du nu muligheden for
at tilmelde dig til et af vores infomøder i dit område.

Selvom virtuelle arrangementer rummer mange muligheder og giver stor
fleksibilitet for deltagerne, så glæder
vi os alligevel ekstra meget til dette
fysiske infomøde. Desuden ser vi
frem til at kunne byde alle velkomne
til vores årlige konference i november
på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Oversigten over de forskellige indlæg
dato og lokation for infomøderne kan

Venlig hilsen
Agrocura-teamet

Vejledende program

Praktisk

Morgenmad / kaffe

RUNDE 1

Pris for infomøde
Det er gratis for vores kunder med
Focus+ aftale (fastprisaftale). For vores
kunder med et Focus abonnement
koster det kr. 475 og for øvrige deltagere koster det kr. 750. Priserne er oplyst
ekskl. moms og pr. person.

1. Bliver råvaremarkederne “normale
igen?
v/ Henrik Andresen & Anders Mortensen

Tilmeldingsfrist
Du kan tilmelde dig indtil 3 hverdage før
mødet via link på vores hjemmeside.

2. Update og strategiske tiltag på investeringsområdet
v/ Jens Kornbeck

Bekræftelse og betaling
Når du tilmelder dig, får du en bekræftelse samt faktura på den mailadresse,
du har oplyst.

Fælles velkommen og status på økonomien, renter og ejendomsmarkedet
v/ Jens Schjerning

3. Bidragssatser og konverteringsovervågning
v/ Ole Eriksen & Hans Vigen

Pause samt Netværk

Snak med en Agrocura medarbejder om
konkrete forhold

RUNDE 2

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

1. Bliver råvaremarkederne “normale
igen?
v/ Henrik Andresen & Anders Mortensen

Konference 2021
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
fredag den 5. november 2021, hvor vi
igen afholder en fysisk konference på
Munkebjerg Hotel i Vejle.

2. Update og strategiske tiltag på investeringsområdet
v/ Jens Kornbeck

Der skal kunne forevises en negativ
Coronatest for deltagelse ved infomøderne.

3. Investering med investor
v/ Hans Vigen & Jens Schjerning
Spisning

Tilmeld dig
Vi glæder
o

nu

s til at se
dig igen!

Afholdelsessteder
Den 27. maj 2021
Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa
Kl. 09.15-12.00 eller kl. 13.00-15.45
Fælles frokost kl. 12.00-13.00
Den 1. juni 2021
Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved
Kl. 09.15-12.00
Den 3. juni 2021
Vildbjerg Sports- & Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Kl. 09.15-12.00
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Kl. 15.15-18.00
Den 8. juni 2021
Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, 9600 Aars
Kl. 09.15-12.00
Den 15. juni 2021
Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa
Kl. 09.15-12.00 eller kl. 13.00-15.45
Fælles frokost kl. 12.00-13.00

Status på økonomien, renter
og ejendomsmarkedet
Jens
Vi er i fuld gang med at få færSchjerning
digvaccineret hele verden og
Cheføkonom
derved få genåbnet til normal
jes@agrocura.dk
tilstand. Corona har medført de
7436 5057
største økonomiske hjælpepakker nogensinde fra centralbanker og regeringer. De seneste
finanspolitiske hjælpepakker i
USA lyder på henholdsvis 1900
mia. $ og 2.000 mia. $ til infrastruktur, hvilket svarer til ca. 20% af landets BNP. Lukning og
genåbning af samfundet har medført ekstraordinært forbrug i 2021, hvilket understøttes
af hjælpepakkerne. Det har medført, at væksten og inflationen stiger en dele mere end
normalt. Vi kender også alle til oplevelsen af, at råvare, specielt byggepriser stiger. Men
skal vi frygte, at det medfører en længerevarende inflations- og rentestigning?

Bliver råvaremarkederne ”normale” igen?
Sidste år blev stort set alle lagre for alle råvarer reduceret, men betyder det også høje priser
fremadrettet? Grundet de mindre lagre, har råvarepriserne reageret kraftigere end sædvanligvis
på forårets vejrmarked, hvor frost og tørreforhold har gjort sig gældende. Vi følger op på, hvad
status er for markederne, samt hvad vi kan forvente frem mod høst. Derudover tager vi selvfølgelig også temperaturen på mælkepriserne og svinepriserne.

Henrik
Andresen

Anders
Mortensen

Kundechef

Råvarenalytiker

hea@agrocura.dk
7436 5123

amo@agrocura.dk
7436 5045

Ole Eriksen

Hans Vigen

Kundechef

Direktør

oer@argrocura.dk
7436 5035

hvi@agrocura.dk
7436 5057

Bidragssatser og konverteringsovervågning
Agrocura kan nu tilbyde kunderne
digital konverteringsovervågning. Vi
kan på en nem og smart måde overvåge dine lån, således du og Agrocura får besked hvis dit kursmål er nået.
Det gælder både hvis du ønsker, at få
optaget fast rente meget tæt på kurs
100 eller omvendt, ønsker at tage din
kursgevinst. Vi gennemgår konverteringsovervågning og du får mulighed
for direkte at tilmelde dig.

Det primære landbrug har oplevet
nogle år med bedre indtjening, hvilket
har gjort, at erhvervet har fået midler
sparet op, og samtidigt specielt fået
indfriet en del bankgæld. Det glæder
os! Det ser ud til, at vi kigger ind i
flere gode indtjenings år og nu viser
det sig, at der endelig er kommet
væsentlig mere konkurrence på finansieringsomkostningerne. Vi giver
kort status herpå og kommer med
lidt simple konkrete eksempler, hvad
markedet byder pt.

Update og strategiske tiltag på
investeringsområdet

Jens
Kornbeck

Full pull på pengepolitik og finanspoAnalytiker
litik giver udsigt til kæmpe økonomisk
rebound, og medvind på aktierne.
jko@agrocura.dk
Økonomien blev nulstillet i forbindel7436 5157
se med Corona, men aktierne kører
videre på det gamle bullmarked og
er for mange indeks oppe ca. 100 %
siden bunden i marts 2020. Vil træerne fortsætte med at gro ind i himlen
og har vi indregnet enhver positiv nyhed? Vi kommer med et bud på udviklingen
herfra og hvordan vi vælger at tackle markederne i vores anbefalinger.

Investering med investor
Penge er ”affald” har ligeledes betydet, at investorer søger mod landbruget efter
bedre afkast end obligationer og negative renter. Agrocura har haft succes med
projekter, herom de sidste 15-18 måneder. Der er pengemænd der kigger mod
jord, men mange har udfordringer med bygninger. De investorer vi arbejder med
i Agrocura ser mere pragmatisk omkring løsningsmodeller. Investor penge kan
bruges både i ekspansion, exit, generationsskifte, nyetablering mv. Vi gennemgår,
hvorledes investorer kigger ind i erhvervet investeringsmæssigt, herunder viser
vi, hvorledes forskelligere cases kan løses til alle parters tilfredshed.

Jens
Schjerning
Cheføkonom
jes@agrocura.dk
7436 5057

Hans Vigen
Direktør
hvi@agrocura.dk
7436 5057

Tilmelding og betaling
Du skal oplyse følgende:
Deltagernavn og fulde adresse
Deltagers e-mail
Deltagers mobil nr.
Hvilke indlæg du ønsker at høre
Ved infomøderne skal du selv vælge,
hvilke indlæg du vil deltage i. For hver
RUNDE skal du vælge ét indlæg.
Det er vigtigt at der skrives den mailadresse, som du modtager denne invitation på ellers fratrækkes evt. rabat ikke.
Er prisen ikke korrekt i forhold til
det oplyste på side 3, så kontakt os
venligst på tlf. 7436 5150 eller info@
agrocura.dk

Yderligere info kan ses på vores hjemmeside www.agrocura.dk
Eventuelle spørgsmål rettes til:
Jette Hedegaard
Tlf.: 7436 5150
info@agrocura.dk
Ved mindre end 5 tilmeldt et indlæg, vil
det ikke blive afholdt, og du flyttes til
et andet indlæg. Du vil da få besked om
det, og få mulighed for selv at vælge et
andet indlæg.
Der tages forbehold for evt. programændringer.

Betaling kan ske med dankort eller
MobilePay direkte ved tilmelding.
Du kan tilmelde dig indtil 3 hverdage
før mødet.

Tilmeld d
ig

nu

Vi glæde
r os til
at se dig
igen!

