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Din guide til en bedre risikoafdækning

• Kendte du din risiko, ville du være chokeret

• Få ro på dine handler i en turbulent tid

– Du skal da bare handle nogen futures og optioner?

– 3 nøglepunkter hos AgroMarkets

• Handelsstatistik – Sojaskrå

• Kontante konsekvenser

• Frygten for at træffe en forkert beslutning

• En handelsstrategi tvinger dig til at handle

• Få dine handler under kontrol med en handelsstrategi



Din guide til en bedre risikoafdækning

• Kendte du din risiko, ville du være chokeret



Beregning malkekøer



Beregn din risiko - 500 ÅRSKØER (Aktuel besætning)

• Salg af mælk 13.235.000

• Salg af oksekød 1.126.000

• Køb af korn (råvare) -651.000

• Køb af korn til færdigblandinger -998.000

• Roepiller og melasse - 390.000

• Rapsskrå og -kager -1.501.000

• Proteinråvarer til færdigblanding - 423.600

• Diesel ex afgifter - 117.000

• El ex afgifter - 97.000
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Beregn din risiko - 500 ÅRSKØER (Aktuel besætning)

• Køb af korn (råvare) -651.000

• Køb af korn til færdigblandinger -998.000

• Roepiller og melasse - 390.000

• Rapsskrå og -kager -1.501.000

• Proteinråvarer til færdigblanding - 423.600

• Diesel ex afgifter - 117.000

• El ex afgifter - 97.000 

Samlet køb - 4.167.600



Hvor meget det påvirker min bundlinje – hver 2. år

Samlet indkøb pr. år
4.167.600 DKK

+80.000 -80.000

Udsving hver 2. år



Hvor meget kan det påvirke min bundlinje – hver 3. år

Samlet indkøb pr. år
4.167.600 DKK

+240.000 -240.000

Udsving hver 3. år



Hvor meget kan det påvirke min bundlinje – hver 4. år

Samlet indkøb pr. år
4.167.600 DKK

+431.000 -431.000

Udsving hver 4. år



Kalkulation pr. årsko og samlet

– værdi ved effektivitetsfremgang

Faktor Effekt Effekt DKK pr. enhed Samlet effekt DKK

Ydelse EKM +200 kg 1 kg = 1 kr. +200 kr.

Dødelighed køer -0,2 % 1 % = 100 kr. +20 kr.

Repro. Eff. +0,01 0,01 = 100 kr. +100 kr.

Samlet indtjening 320 kr.

Samlet indtjening 500 årskøer 160.000 DKK



Kalkulation pr årsko og samlet 

– værdi ved effektivitetsfremgang

Faktor Effekt Effekt i DKK pr. enh. Samlet effekt  i DKK

Ydelse EKM +200 kg 1 kg = 1 kr. +200 kr.

Dødelighed køer -0,2 % 1 % = 100 kr. +20 kr.

Repro. Eff. +0,01 0,01 = 100 kr. +100 kr.

Samlet indtjening 320 kr.

Samlet indtjening 500 årskøer 160.000 DKK

+431.000 -431.000

Udsving hver 4. år

+160.000



Få ro på dine handler i en 

turbulent tid



Du handler da bare nogen futures og optioner?

Kan futures og optioner

bruges 1 til 1 i forhold 

til afdækning af fysisk korn?



Prisudvikling fysisk korn og futures

1. januar 31. december1. april 1. juli 1. oktober

Pris
DKK
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Prisudvikling fysisk korn og futures

1. januar 31. december1. april 1. juli 1. oktober

Pris
DKK

Udfordringer
• Stiger og falder ikke samtidig

• Stiger og falder ikke lige meget



Prisudvikling fysisk korn og futures

1. januar 31. december1. april 1. juli 1. oktober

Pris
DKK

Sådan gør du
• Køb futures/option, når den stiger

• Sælg den, når den falder

• Kig ikke på de fysiske priser

Købssignal

Salgsssignal

• Skattemæssig udfordring

Købssignal



Hvordan passer futures og optioner ind i din strategi?

Fysisk Korn

Future

Future



3 nøglepunkter hos AgroMarkets



3 forhold vi måler succes på i AgroMarkets

1. Performance

– Hvor meget vi handler bedre end gennemsnittet

2. Risikohåndtering

– Hvor langt vi sælger fra bundprisen?

– Hvor langt vi køber fra topprisen?

3. Sikkerhed

– Handler oftest blandt de bedste



Formålet med et købssignal

• Fjerne risiko for store udsving i prisen

– Sikre en mere stabil pris
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Risikohåndtering Korn - langsigtet

EUR/ton



3 forhold vi måler succes på i AgroMarkets

1. Performance

– Hvor meget vi handler bedre end gennemsnittet

2. Risikohåndtering

– Hvor langt vi sælger fra bundprisen?

– Hvor langt vi køber fra topprisen?

3. Sikkerhed

– Handler oftest blandt de bedste



Sojaskrå

Handelsstatistik
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Handelsstatistik 2010-2019 - Sojaskrå
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Handelsstatistik 2010-2019 - Sojaskrå
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3 forhold vi måler succes på i AgroMarkets

1. Performance

– Hvor meget vi handler bedre end gennemsnittet

2. Risikohåndtering

– Hvor langt vi sælger fra bundprisen?

– Hvor langt vi køber fra topprisen?

3. Sikkerhed

– Handler oftest blandt de bedste



Sojaskrå købt af landbruget
(DKK pr kg)
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Kontante konsekvenser



Stort potentiale for mælkeproducent (Konkret eksempel)

Størrelse

Emne
Tons

DKK pr. 
enhed

Misset 
indtjening

Kornsalg 0 10 DKK/100 kg - DKK

Rapssalg 160 10 DKK/100 kg 16.000 DKK

Sojaskrå +rapssk.+ka 540 20 DKK/100 kg 108.000 DKK

Foder 287 5  DKK/100 kg 14.350 DKK

Gødning 25 10 DKK/100 kg 2.500 DKK

Planterværn 250 7 % ptc. 17.500 DKK

Olie 60 750 DKK/1000 l 45.000 DKK

Samlet potentiale 200 årskøer 203.350 DKK
HUSK beløbet går lige på bundlinjen



Nøglepunkter for succesfuld køb og salg

• 3 elementer hvis du vil handle med succes

–Psykologi

»Undgå psykologiske fælder

–Money Management

»Altså, hvor meget man skal købe

–Market Timing

»Altså, hvornår man skal købe
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• 3 elementer hvis du vil handle med succes

–Psykologi

»Undgå psykologiske fælder

–Money Management
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–Market Timing

»Altså, hvornår man skal købe



Frygten for at træffe den forkerte beslutning

Gør dig passiv



En handelsstrategi tvinger dig til at handle

• Faste regler uafhængige af niveauer og 

konkrete priser

– Hvornår der må/skal afdækkes i markedet 

(køb & salg)

– Hvor store mængder, der handles

– Hvilken tidshorisont, der handles på

– Handles der kun fysiske varer, eller må 

der risikoafdækkes med futures og optioner

– Likviditetsforhold

– Lagerforhold

Strategikunder



Om handelsstrategier

En handelsstrategi kan ikke give dig svaret på 

hvad der sker i fremtiden, 

men gør dig klar til at træffe 

den rigtige beslutning i situationen. 



Få dine handler under kontrol med en handelsstrategi

• Fjern tvivlen, om du skal handle eller ikke

– Sikre du får handlet 

• Fjern usikkerheden, om du handler forkert

– Sikre du får handlet, når det er optimalt

• Forkert handel påvirker DB enormt

– Sikre du får handlet med mindre risiko

• Fjern risiko for store prisudsving

– Sikre en mere stabil pris





Strategi

Taktisk plan

Operationelle opgaver

Samspil mellem alle 3 niveauer



Handelsplatform har slået sig fast



AgroMarkets
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