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Bestyrelses & strategisk arbejde

• GårdRåds- & bestyrelses leder

• GårdRåds- & bestyrelses arbejde

• Overordnet strategi for din virksomhed

Rådgivning & analyse

• Sparring på aktuel køb & salg af råvarer

• Købs- & Salgssignaler på råvarer

• Valg mellem variabel og fast rente

• Afdragsfrihed

• HandelsErfa grupper

Strategi & planer

• Råvarestrategi
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• Formue planer & Strategi

• Plan for din pension
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• Rentestyring
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Dagsorden

• Ekstreme udsving

• Hvad får priserne til at vende rundt?

• Få succes med salg af korn

• Hvorfor er det svært?

• Gør mere af det rigtige

• Opsummering
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Hvad får prisen til at vende?

Gennemsnitsprisen

Prisen er dyr, men stadig rentabel at anvende
Rationelle forhold, der afgør handelen

Prisen er billig, men stadig rentabel at producere
Rationelle forhold, der afgør handelen

Prisen er nu så dyr, at den ikke er rentabel at anvende
Irrationelle handler, køber af frygt for flere stigninger

Forbruget falder over tid

Prisen er nu så billig, at den ikke er rentabel at producere
Irrationelle handler, sælger af frygt for yderligere prisfald

Produktionen nedsættes over tid
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Få succes med salg af korn

Gennemsnitspris

Normal udsving 73 kr. per 100 kg.

Udsving på 148 kr. per 100 kg?
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Det er ikke på priskurven 

det går galt

Det er i dit hoved

Det store problem

Teknisk analyse

Psyke

(Dig selv)

Risiko

styring



Vi vil sælge men……. 
hvorfor går det galt?

Prisen på korn

Tid

Komfort Zone

Stress Zone

Psykologien i markedet er simpelthen imod os

Gennemsnitsprisen

Vil ikke sælge af 
frygt for flere stigninger

Forventningsfuld

Begejstring

Eufori

Panik

Kapitulation

Depression

Vending
Sælger af frygt 
for nye prisfald
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Gør mere af det rigtige

• Sælg på begyndende svaghed

• Køb på ny styrke

• Vigtigst af alt…….

Du ved ikke noget, de andre ikke ved 

– så følge vejen.



Gør mere af det rigtige

2022 
6 kr. bedre end gennemsnittet

2023 
60 % solgt til 204,00 kr.
Bedste dagspris er 171 kr.
+ 33 kr. i forhold til dagspris

2021 
16 kr. bedre end gennemsnittet2010-2022

11 kr. bedre end gennemsnittet
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Opsummering

• Succesfuld handel er ikke en tilfældighed, men resultatet 
af godt håndværk

• Et håndværk skal læres, noget kan man selv, andet skal 
man købe andre til

• Start med det enkle, handel med trenden

• Øv dig på det lidt svære, lyt ikke til de andre

• Det sværeste er at gøre det hver gang

• Lyt til de professionelle, de tjener penge

• De professionelle har en skriftlig strategi – har du?



Skriftlig 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. 
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