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Tirsdagens WASDE var uden store ændringer … 
• … minder mest af alt om en kopi af februar rapporten 
• Markedet kigger hen i mod næste store offentliggørelse fra 

USDA 

Marts måneds WASDE-rapport fra USDA har for vane at være 
konservativ, og det var også ganske begrænset hvad der kom af 
ændringer i tirsdagens rapport. På trods af manglende nyhedsværdi, 
så kunne den indledende reaktion godt tyde på, at markedsaktørerne 
sad klar til at trykke på salgsknappen. Majs, hvede og sojabønner blev 
således solgt ned, mellem 1-1,5% lige som rapporten blev 
offentliggjort. Faldet var dog ganske midlertidigt, og priserne 
korrigerede hurtigt igen, for at lukke dagen uforandret, sammenlignet 
med niveauet inden rapportens offentliggørelse. Markedets reaktion 
er et godt tegn på den nervøsitet der hersker i majsmarkedet, hvor 
priserne ligger på historisk høje niveauer. For majsens vedkommende, 
så kan det virke paradoksalt, at prisen lukker uforandret på dagen for 
rapporten, på trods af, at den reelt overrasker selv de mest positive 
analytikerestimater. Det højeste analytikerestimat for slutlagrene lå 
på 287 mio. tons, mens USDA estimerer 287,7 mio. tons. Noget tyder 
på, at markedet endnu ikke er helt komfortabelt med 
forsyningsbalancen, da en sådan overraskelse på de nuværende 
prisniveauer under normale omstændigheder må forventes at skabe 
lidt større udsving. Prisen faldt dog tilbage med et par procent i går, 
men handler stadigvæk på historisk høje niveauer. Fondene ligger 
stadigvæk med historisk store købte positioner, om end de blev 
nedbragt i forbindelse med sidste opgørelse. Næste opdatering på 
fondenes positionering offentliggøres i morgen, på baggrund af 
tirsdagens positioner. Det betyder, at vi skal hen til næste fredag før 
end vi kan se om fondene har ageret på baggrund af marts rapporten. 
 
For sojabønnerne hævede USDA deres forventninger til den 
brasilianske produktion, et træk som måske kan overraske, når vi tager 
den store usikkerhed omkring de latinamerikanske vejrmarkeder i 
betragtning.  Brasilianske CONAB kommer med tal for sojabønner og 
majs, og det bliver interessant at følge hvorvidt der er enighed med 
USDAs betragtninger. Også på sojabønnerne holder fondene fast i 
deres relativt store købte positioner. Det er værd at holde for øje, at et 
stemningsskift i markedet kan blive forceret af fondenes store købte 
positioner.  
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Med marts rapporten offentliggjort, så er det helt klart, at 
markedsdeltagerne kigger hen i mod den årlige prospective plantings 
rapport fra USDA, som offentliggøres ultimo marts. Rapporten giver 
de første indikationer på hvad vi kan forvente i forhold til næste års 
produktion indenfor de primære afgrøder. 
 
På de vegetabilske olier fortsætter det positive momentum 
ufortrødent. Sojaolien er nu mere end fordoblet siden bunden i april 
2020, og vi nærmer os nu niveauer som vi ikke har set siden 2012. I takt 
med at priserne er steget, så er det især de korte terminer som er 
trukket op, og termiskurven er gået fra at være svagt stigende for et år 
siden, til at være pænt faldende i dag. Med den datahistorik vi har til 
rådighed, så er der historisk stor rabat på terminskurven. Det samme 
billede gør sig gældende for palmeolien, hvor terminskurven for tiden 
også er ekstremt faldende, mens de korte terminer er kørt voldsomt 
op. De nuværende niveauer er ikke set siden 2008. 
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11. marts 2021               
Europæisk future marked Termin Lukkepris ∆ 1 dag ∆ 1 måned ∆ 1 år DKK/100kg   
Møllehvede (EUR/t) MAR 21           230,75      2,81% 4% 26%         171,61        

> MAJ 21           227,50      0,88% 5% 23%         169,19        
> SEP 21           201,25      -0,12% 3% 8%         149,67        
> DEC 21           201,25      0,00% 3% 7%         149,67        
> MAR 22           202,50      -0,12% 3% 7%         150,60        

Rapsfrø (EUR/t) MAJ 21           509,25      1,40% 15% 38%         378,72        
> AUG 21           446,50      0,73% 10% 24%         332,06        
> AUG 21           446,50      0,73% 10% 24%         332,06        

Majs (EUR/t) JUN 21           218,75      0,00% 3% 23%         162,68        
> AUG 21           216,00      0,00% 3% 10%         160,64        

                
Amerikansk future marked Termin Lukkepris ∆ 1 dag ∆ 1 måned ∆ 1 år DKK/100kg USD/t 
Hvede (USd/bu) MAJ 21           652,50      -1,00% 2% 19%         149,73             239,76      
Majs (USd/bu) MAJ 21           534,00      0,27% -1% 36%         131,29             210,24      
Sojabønner (USd/bu) MAJ 21        1.409,75      0,26% 3% 59%         323,67             518,29      
Sojaskrå (USD/st) MAJ 21           406,80      -0,45% -5% 33%         280,03             448,41      
Sojaolie (USd/lb) MAJ 21             53,51      1,27% 19% 82%         736,71          1.179,68      
                
Øvrige markeder Termin Lukkepris ∆ 1 dag ∆ 1 måned ∆ 1 år DKK/100kg   
Palmeolie (MYR/t) APR 21        4.104,00      3,16% 7% 73%    
Canola (CAD/t) MAJ 21           776,70      1,31% 12% 68%         383,58        
Råolie, Brent ($/td.) MAJ 21             67,90      -1,61% 12% 55%    
USD/DKK Spot           6,2450      0,54% -2% 6%    
EUR/USD Spot           1,1908      -0,57% -2% 6%    
CHF/DKK Spot           6,7101      -0,02% 3% 5%    
Kilde: Bloomberg               
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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. 
 
Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og kravene om 
investeringsanalysens uafhængighed.  

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. 
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet). 
            
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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