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Agenda  

Dialog omkring emnet men især hvad I tænker !  

• Jyske Banks landbrugsfokus 

• Muligheder på trods/Renter, Valuta & flere Euro 

• Hvad betyder det for landbruget? 

• (Forventningen til økonomien og markederne) 

• Hvad kan jeg gøre på min bedrift? 
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Jyske Banks Landbrugsfokus 
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• De 5 punkter, som ligger øverst 

i Aalund rapporten er: 

 

1. Tillid til virksomheden 

2. Forstå virksomhedens situation 

3. Personlige relationer 

4. Faglig kompetence 

5. Udbytte af rådgivningen 

Rådgiveren er afgørende 
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Ultimativt kundefokus 

Dyb kundeforståelse 

Partnerholdninger 

Bevidst adfærd 
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… derfor 

… får landbrugskunder en primær 

rådgiver, som er specialiseret 

indenfor landbrug – og som er en 

del af et stærkt fagligt miljø 
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Vi er sparringspartnere 

• Udfordrer på muligheder og 

fremtiden 

• Tager initiativ 

• Vægter gensidig tillid og sparring i 

øjenhøjde 

… og så sætter vi det rette hold til 

netop din virksomhed 
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lfr@jyskebank.dk 

89891245/40568589 
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Muligheder på trods 

Renter, valuta og flere euro 
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Råvarepriser 

Olie 
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Olieprisen kom 

under 45 primo 

feb… og handles 

pt. i ca. 50. Mere 

end en halvering af 

olieprisen på under 

1 år !!!!! 
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Renten… Er faldet meget på kort tid ! 
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Den lange rente:  

• Primo sep. 2013 kunne vi tilbyde en 4% obl. til ca. 

kurs 100. På ca. 15 mdr. er den lange rente faldet 

2% så vi nu tilbyder 2% til kurs 98. TANKEVÆKKENDE 
 

Den korte rente: 

• Er faldet og faldet. Basisudlånsrenten ligger tæt på 

0. De finansielle institutter har udfordringer med 

lovgivningen og systemerne. Hvordan håndteres en 

negativ rente?   
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Valuta USDDKK 
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02.03.15 

665 +11% 
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Valuta DKK/EUR 
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Danske kr. spændet i forhold til Euro holdes 

stadig men Rohde har nok at se til ! 

Konsekvenserne +/ blev godt beskrevet i den 

seneste udgave af Landbrugsavisen. Min 

umiddelbare holdning er at jeg håber at Rohde 

vinder kampen. Det tror jeg er det bedste for 

landbruget som min. på den korte bane. 
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Den globale vækstmotor 
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Euroland hænger – USA trækker frem 
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Opsvinget i 2014 bliver lidt af en fuser 

2012 2013 2014 2015 

Globalt 3,2 3,0 3,0 3,5 

Developed 1,4 1,1 1,6 2,2 

- USA 2,8 1,9 2,0 3,2 

- Euroland -0,6 -0,4 0,8 1,2 

EM-lande 4,9 4,8 4,4 4,8 

- Kina 7,8 7,7 7,3 6,8 
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Pengepolitikken kan ikke stå alene 

Reformer 

begynder at 

bære frugt 

- Men ikke alle steder! 
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Højt gældsniveau i den vestlige verden 

”Hvis Frankrig var 
en virksomhed, 
ville den gå 
konkurs…!” 

[Pierre Gattaz, Frankrigs Handelsforbund, juli 2014] 
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Ruslandkrisen ses i obligationsmarkedet 

Er den 

kolde krig 

tilbage? 

Side 19/63 



JYSKE MARKETS 

Energi – Ruslands økonomiske våben 

30% af EU 's energiimport 

kommer fra Rusland 

50% passerer gennem 

Ukraine 
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Bivirkning af krisen i Ukraine og Rusland 

”Rusland øger sine våben 

forsendelser til Assad-regeringen, 

og gør alt for at sikre, at Assad 

vinder overbevisende.” 
Bloomberg 
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Pres fra vesten 

Rusland 

vender sig 

mod Kina 
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Den russiske bjørn - importforbud 

EU udstikker restriktioner 

 - Rusland svarer igen med 

importforbud 

• Eksporten til Rusland er faldet med 

24,3 % siden september 2013 

• Den animalske produktion mærker 

det største fald 

• Stort prisfald på mælk og kød i 

Europa, da markedet er 

oversvømmet 

 

Uanset sanktioner 

forventes 

markedet at have 

fundet nye veje i 

løbet af ½-1 år 
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Fremtidens scenarier 
Høj 

innovationshastighed 

Moderat 

innovationshastighed 

Stagnation 

Depression 

Moderat 

økonomisk 

vækst 

SKANDINAVISK MODEL 2.0 

DET DELTE SAMFUND SPEED IS KING 

DANSEN PÅ STEDET 
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… og 
Høj 

innovationshastighed 

Stagnation 

Depression 

Moderat 

økonomisk 

vækst 

Muligheder! 
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Hvad betyder det for landbruget? 
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Krisens betydning for på bytteforholdet 

Faldende priser 

for animalske 

produkter 

 

Positiv 

betydning for 

kornprisen 
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Dystre prognoser på kort sigt 

2014 2015 2016 

Korn 120 114 120 

Mælk 2,90 2,31 2,73 

Svinekød 10,27 9,00 9,40 
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500.000 

Men på længere sigt… 

flere i middelklassen hver dag! 
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I fremtiden – mange munde at mætte 
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Pres på ejendomspriser 

Fald på ca. 40 

% fra 2008 til 

nu… 

Side 31/63 



JYSKE MARKETS 

Strukturudviklingen 

Mønstret fortsætter… 

• Nogenlunde uændret produktion 

• Halvt så mange landbrug de 

næste 7 år 

• Altså dobbelt så store 

Plus på bundlinjen = Overlevelse 

Side 32/63 



JYSKE MARKETS 

Forventninger til økonomien og markederne 
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Global økonomi: Store vækstforskelle 

• Vi venter lidt højere global vækst i 2015. 
Men opsvinget er stadig skrøbeligt og 
mere afhængigt af USA end tidligere 

• Det kraftige fald i olieprisen yder en 
kærkommen hjælp til det globale opsving  

• De seneste nøgletal har været blandede 

– Bedre end ventet i Euroland. Men stadig kun 

afdæmpet vækst 

– Lidt skuffende i USA. Men vi tror stadig på 

vækst over 3 % i 2015  

– EM har skuffet. Vi kommer til at nedjustere 

• Risici stadig størst på nedsiden. 

– De amerikanske forbrugere skuffer 

(”oliebesparelsen” bliver sparet op) 

– Deflation og lavvækst i Euroland 

– Kraftigere afmatning i Kina, hvor især 

boligmarkedet vækker bekymring 
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Det globale opsving er blevet mere 

afhængigt af USA end tidligere 

Jyske Banks vækstprognose 

2013 2014 2015 2016 

Globalt 3,0 2,9 3,3 3,4 

Developed 1,1 1,5 2,2 1,9 

- USA 1,9 2,1 3,1 2,5 

- Euroland -0,4 0,8 1,1 1,4 

- Japan 1,5 0,2 1,4 1,0 

EM-lande 4,8 4,3 4,4 4,7 

- Latin-Am. 2,6 0,7 1,3 2,5 

- Østeuropa 2,0 1,6 1,1 1,6 

- Asien 6,1 6,0 6,1 6,1 

- Kina 7,7 7,3 6,8 6,6 
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Olieprisfaldet løfter væksten 

• Olieprisen er omtrent halveret ift. juni 2014. 

• Det yder en kærkommen hjælp til den globale 
økonomi, selv om der er store forskelle på tværs af 
landegrænser. 

• Olieprisfaldet virker som en skattelettelse, men 
spørgsmålet er naturligvis, om forbrugerne omsætter 
den til øget forbrug.  

• Granatchokket efter krisen har været voldsomt, og 
det taler for, at en del af lettelsen bliver sparet op.  

• Samtidig er det værd at bemærke, at olieprisfaldet 
ikke kun skyldes udbudseffekter. Det hænger også 
sammen med svag global efterspørgsel, der 
manifesterer sig i både lavere råvarepriser og lav 
lønvækst. Det udhuler lidt af den positive effekt på 
økonomien.  

• Men samlet set er effekten på det globale forbrug 
klart positiv.  

• Til gengæld gør det ondt på de olieproducerende 
lande, og der er ingen tvivl om, at olieinvesteringerne 
bliver hårdt ramt.  

• Det gælder også i USA, hvor skiferproduktionen er 
udsat, men vi vurderer, at effekten på forbrugerne 
klart overskygger faldet i olieinvesteringerne.  
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Fokus på centralbanker: Fed og ECB er 

på forskellig kurs 

• ECB er bekymret for inflationsudsigterne og har 

netop affyret den store QE-kanon 

– Vil købe obligationer for 60 mia. euro hver måned 

mindst indtil september 2016 

– Det er mere end ventet, og det er også positivt, at 

programmet er ”open-ended”  

• Der er også flere lempelser på vej fra BoJ og 

Kina, mens Fed bevæger sig mod udgangen.  

• Det bomstærke arbejdsmarked betyder, at Fed er 

på vej mod første renteforhøjelse. 

• Den fortsat meget lave lønvækst og lave 

inflationspres betyder dog, at Fed ikke har travlt 

• Vi venter første renteforhøjelse i juni 2015. 

• Fed har dog det problem, at de finansielle 

markeder ikke forventer nær så mange 

renteforhøjelser, som Fed selv. Og Fed er derfor 

bekymret for en kraftig reaktion på markederne. 
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12 mdrs. udsigter: Langsom og ujævn 

tendens til stigende renter 

Vi forventer at 

• Centralbankerne vil holde de korte renter 
lave indtil de er mere sikre på økonomiens 
helbredstilstand. Fed og BoE vil begynde at 
hæve i midten af 2015.  

• Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere 
end i dag pga. de bedre vækstudsigter og 
udsigt til, at pengepolitikken strammes i USA. 
Niveauet om 12 måneder vil dog stadig være 
meget lavt.  

• Turbulens i Emerging Markets, geopolitisk uro, 
usikkerhed om centralbankernes politik, 
stabilitet af den økonomiske udvikling, 
europæiske valg i løbet af året, og skiftende 
risikovillighed kan give udsving.  

• De europæisk relaterede renter ligger klart 
under de amerikanske. 

 

 

 

 

Danmark 10 og 2 års 

rente 
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Fra nul-rente politik til negativ-rente politik 

• ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram d. 

22/1, som var større end ventet, og det har trykket de 

europæiske renter. Negative renter hos centralbankerne 

og i markedet for statsobligationer er blevet mere 

almindelige. JP Morgen anslår, at 16 % af verdens 

statsobligationer nu handler med negative renter. 

• Vi nedjusterer vores renteforecast. Det sker på baggrund 

af det stigende stimulansomfang globalt fra 

centralbankerne og det meget afdæmpede 

inflationsbillede. En inflation som trykkes yderligere af 

den svage råvareprisudvikling. Vi forventer, at den 

europæiske 10 års rente vil forblive under 1 % de næste 12 

mdr., og den amerikanske vil ligge omkring 2,5 % på 12 

mdr. sigt. Lave niveauer, men dog over 

markedsforventningerne. 

• Målt ud fra de aktuelle niveauer forventer vi stadig, at 

renterne skal op. Det bliver drevet af, at væksten bliver 

bedre, og pengepolitikken strammes i USA. Vi forventer 

imidlertid ikke markante rentestigninger, men en 

langsom, ujævn tendens til stigende renter fra det 

nuværende niveau.  

• Da Schweiz opgav deres minimumskurs overfor euroen 

udløste det spekulation om, at andre fastkursregimer stod 

for fald. Heriblandt det danske fastkurssystem, der har 

eksisteret i 32 år. Med udsigt til, at stoppet for 

udstedelser af danske statsobligationer varer ved, vil de 

danske statsrenter forblive lave på 12 mdr. sigt. Vi 

forventer en rente på omkring 0,5 % på 12 mdr. sigt. 
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USD: Skal styrkes på mangel af alternativer 

Mangel på attraktive alternativer 

I tidligere perioder har USD ofte svækket sig når Fed har 
hævet renten – renteforhøjelserne kom synkront med 
højere global vækst og attraktive investerings-
alternativer. 

 

Sådan er det/bliver det ikke denne gang (se graf) 

 

Hvad får man som investor når man køber dollar? 

 

• Sikkerhed (høj likviditet) 

 

• Sikker-havn 

 

• God væksthistorie 

 

• Rente? Efterhånden er det kun AUD, NZD og CNH 
som leverer nævneværdigt bedre rente. 

Kursmål USDDKK: 3M: 6,47; 6M: 6,76 ; 12M: 7,09.  

  

Global vækst vs Fed funds 
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CHF: 6,75-7,10 bliver lavpunktet i år 

Efter SNB’s overraskende brud med minimumkursen 

har CHF styrket sig mærkbart. SNB ligger nu 

(rygtebasis) og fastholder EURCHF omkring 105-

niveauet (tæt ved nuværende spot) 
 

Grundlæggende er der intet der taler for, at CHF 

skal svækkes yderligere i år. 
 

• En rente på -0,75% er uden større betydning når 

man som investor ønsker at beskytte sin 

hovedstol. 
 

• Der er fortsat masser CHF-funding tilstede. 
 

• Desto mere SNB stabiliserer CHF desto mere 

attraktivt bliver den som safe-haven. 
 

De globale risikofaktorer som traditionelt 

understøtter sikre havne, er fortsat til stede: 

Grækenland, Kinas vækst, Ukrainekrisen og 

usikkerhed om vækst i USA og EU.  

CHFDKK 
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Brent crude, 1st pos.

Råolie: En bund eller ej?    
• Prisen på Brent er steget betydeligt den seneste 

måned og handler aktuelt over USD 60. Den primære 

årsag er en spekulativ reaktion på et kraftigt fald i 

antallet af aktive olierigge i den amerikanske 

olieindustri. Det skaber spekulation om, at 

produktionsvæksten vil reduceres og dermed 

restablisere forsyningsbalancen på oliemarkedet.  

• Vi vurderer, at der ikke er et 1:1-forhold mellem antal 

aktive olierigge og produktionen underbygget ved, at 

produktionen i USA ej heller er faldet.  

• Derfor ser vi den seneste prisudvikling som en 

spekulativ reaktion, og vurderer at prisen den næste 

måned vil falde til et niveau omkring USD 55.  

• Vi vurderer dog på basis af et fortsat stor spekulation 

og den aktuelt høje volatilitet, at der er risiko for 

fortsatte prisstigninger. Markedet er ekstremt følsomt 

over for nyheder om udbudssiden, hvor specielt nye 

udtalelser om produktionen i USA kan give store 

prisudsving.  

 

Kilde: Jyske Bank & Bloomberg 
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Hvad kan jeg gøre på min bedrift?  

Overblik med fokus !!! 

• Hvad kan jeg gøre noget ved og især hvad kan jeg ikke 
gøre noget ved. 

• Vide hvad følsomhederne er på bedriften både 
personligt og økonomisk. 

• Være klar til at omlægge optil 50% af gælden af nogle 
gange til fast rente. 

• Og indtil da brug likviditeten til mindre økonomisk 
optimeringer og nedbring mest mulig gæld.  

• Få aftaler på at den gæld der afvikles bliver den dyre 
gæld først (bankgælden). 

• Sørg for at bedriften fremstår attraktivt (størst mulig 
daglig motivation) og interessant at finansiere. 

• Målet er du er det bedste ejer af bedriften til fælles 
gavn.  
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