
I ”gamle dage” for 1-2 år siden var fødevare, energi og kapital lave i pris og tilgængelig i uendelige 
mængder. I dag er fødevarer, energi og kapital noget højere i pris og tilgængelig i begrænsede mæng-
der. Hvordan skal jeg som fødevareproducent, energi forbruger og kunde i banken navigere i denne nye 
verden?
Kom med til HandelsErfa med John Jensen og Per Brems Jensen fra AgroMarkets: 

AgroMarkets HandelsErfa 
torsdag den 15. december 2022 kl. 10.30-14.30 
hos LandboSyd, Jens Terp-Nielsens Vej 13, Aabenraa

Tilmelding   Senest mandag den 12. december 2022 på landbosyd.dk/kalender

Dagsorden

LandboSyd • tlf.: 7436 5000 • info@landbosyd.dk • landbosyd.dk
Hovedkontor: Jens Terp-Nielsens Vej 13 • 6200 Aabenraa | Filial: Munkehatten 1A th • 5220 Odense SØ

Råvarer
• Værktøjskasse for køb og salg af råvarer
• AgroMarkets positioner og historiske handler
• Budget- eller indtjeningssikkerhed
• Regn den ud med www.agromarkts.dk. Fik du 

den rigtige pris
• Kornprisen – Forventninger, nu hvor krig er en 

ny faktor
• Proteinmarked – Finder rapsprodukterne og soja 

samme retning
• Foderhandel 2022/23 – strategi for resten af 

foderåret
• Energi – Olie og elmarkedet

Finansmarkederne
• Inflationen har nået brændpunktet – er det  

muligt at få stoppet den uheldige udvikling
• Konjunkturer udsigter – de økonomiske nøgletal 

styrtdykker, hvornår kommer recessionen
• Når recession bliver til stagflation – hvordan 

håndtere vi det.
• Arbejdsmarkedet og beskæftigelse – Fra fuld 

beskæftigelse til arbejdsløshed
• Boligmarkedet – Finansminister Nicolaj Wam-

men forventer solidt fald i boligpriser i 2023
• Fragt og fragtrater – Fragtmarkedet er  

normaliseret, men alt er ikke fryd og gammen
• Aktiemarkedet – Højere renter er gift for  

aktiemarkedet, flere kursfald truer
• Renteforventninger – Centralbankerne har taget 

førertrøje på, hvor fører de os hen.

Yderligere info Afd. chef for økonomi, Anders Peter Frederiksen, tlf. 2499 4270

Pris   500,- kroner pr. deltager + moms

https://www.landbosyd.dk/kalender/

