
Infomøde 
Samsø den 12. maj 2022

Invitation til

Vi glæder os 
til at se dig på 

Samsø!

Indlæg om 
• Finansmarkedet: det 

økonomiske opsving 
2 år efter corona ud-
bruddet

• Råvarermarkedet: 
bliver det endnu et 
vildt år?



Vores infomøder i marts måned har 
været så stor en succes, at vi helt 
ekstraordinært slutter af med et 
besøg på Samsø.

På vores infomøde giver vi dig traditi-
onen tro aktuel viden om udviklingen 
i konjunkturer- og finansmarkedet 
samt udviklingen i råvaremarkedet.  
 
Ydermere giver vi dig input til redska-
ber, som du kan bruge i optimeringen 
og risikostyringen af din virksomhed.

I år fokuserer vores infomøde på 
råvarer og finans, og du kan derfor få 
fornøjelsen af at høre vores eksperter 
Jens Schjerning og Anders Morten-
sen dykke ned i finans- og råvarer-
markederne.

Vi ser frem til at møde dig på Samsø!

Venlig hilsen   
Agrocura-teamet

Velkommen til Agrocuras 
infomøde på Samsø den 12. maj 2022



Det gode økonomiske opsving 
v/ Jens Schjerning

Vi fik verdens korteste recession på bare 2 måneder, som for 
længst er overstået. Vi nærmer os allerede næsten 2 år efter første 
udbrud af corona og derved recessionen. Der er noget mere power 
i dette opsving, idet højkonjunkturen bygger på fysisk økonomi. 
Det betyder langt større investeringer ind i minedrift, infrastruktur, 
boligbyggeri og industri generelt. 

Et opsving på basis af fysisk økonomi kan betyde stigende råvare-
priser og stigende lønninger. 
Ydermere er det en udfordring at lukke verdensøkonomien helt 
ned i ca. 2 til 3 kvartaler og så genstarte. Det har medført en enorm 
omfordeling af vores forbrug, men også ”ødelagt” en del økonomi-
ske nøgletal for en periode på ca. 2 år. Tag bare f.eks. inflationen. 
Simuleringsmodeller indikerer dog, at inflationen i f.eks. EU og USA 
nu er toppet og fra foråret 2022 vil falde.

Der er således rigtigt mange spændende emner at berører til årets 
første infomøde. Jens Schjerning vil selvfølgelig komme rundt om 
verdens økonomien, inflationen, renten, ejendomsmarkedet og ikke 
mindst vore store forventninger til aktiemarkedet.

Hvor vildt bliver 2022 for råvarerne? 
v/ Anders Mortensen

2021 er det år med de kraftigste stigninger i råvarepriserne inden 
for korteste tid. Årsagerne er mange, men skyldes hovedsagelig 
utrolig uvenligt afgrødevejr, samt nærmest en umuliggørelse af 
transport af afgrøder. Altså en cocktail, som periodevis, skabte 
mere eller mindre panik på råvaremarkederne. Nu starter 2022 ud 
som 2021 med La-Nina vejrfænomenet, der skaber tørre forhold i 
Sydamerika.
• Vil det skabe et lignende scenarie for 2022, som det gjorde 

sig gældende i 2021? Og
• Hvordan agerer vi herfor som køber og sælger?
 
Disse to vigtige spørgsmål vil vi dykke ned i for kornet, raps, soja, 
energi, og derudover selvfølgelig tage bestik af svinekød og mæl-
kemarkederne.

Jens 
Schjerning 
Cheføkonom

jes@agrocura.dk 
7436 5057

Anders 
Mortensen 
Råvareranalytiker

amo@agrocura.dk 
7436 5045



Pris for infomøde 
Focus+ kunder  Gratis 
Focus kunder  575 kr. 
Øvrige deltagere  850 kr. 
 
Priserne er oplyst ekskl. moms og pr. 
person.

Tilmeldingsfrist 
Du kan tilmelde dig indtil 3 hverdage før 
mødet.

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

Afmeldingsgebyr 
Ved annullering af tilmelding senere 
end 3 hverdage før infomødet koster 
det kr. 575 ex. moms. Evt. afmelding 
skal ske på info@agrocura.dk eller tlf. 
7436 5150.

Praktisk

Gå ikke glip af infomødet på Samsø
Tilmeld dig nu!

Afholdelsessted
Den 12. maj 2022 
• Kl. 09.00 - 11.45  

Samsø Perlen                                
Sælvig 48, 8305 Samsø

Vejledende program
• Morgenmad / Kaffe

• Det gode økonomiske opsving               
v/ Jens Schjerning

• Hvor vildt bliver 2022 for råvarerne?     
v/ Anders Mortensen

• Afslutning / Spisning


