
Virtuelt infomøde 
Feb/april 2021

Invitation til

Mød os på din 
computer!

Indlæg om bl.a. 
• De brølende 20´ere er  
  på vej
• Flugten ud af penge
• Råvarermarkedet
• Investeringsmarkedet

 ... og meget mere



Vi havde glædet os til at se dig til et 
fysisk infomøde, men som følge af 
COVID-19 afholder vi forårets infomø-
der virtuelt. Det ændrer dog ikke 
på, at vi har sammensat et stærkt 
program til dig, hvor vi opdaterer dig 
på udviklingen i konjunkturer – samt 
udviklingen på råvare- og investe-
ringsmarkeder. Yderligere giver vi dig 
input til optimering og risikostyringen 
af din virksomhed. 

Da infomødet er virtuelt har du mu-
lighed for at se og høre alle indlæg 
direkte på din computer, tablet eller 
mobil telefon lige når det passer dig. 
Alle indlæg vil være tilgængelige i 
perioden fra den 25. feb. til 5. april. 
Alle indlæg kan du se så mange gan-
ge du vil, og du bestemmer selv 

hvornår på dagen. Oversigten over 
indlæggene kan du læse mere om på 
de efterfølgende sider. 

Hos Agrocura har vi under hele 
COVID-19 forløbet forsøgt at tilpas-
se os til en omskiftelig virkelighed, 
med varierende restriktioner. Vi er 
blevet positivt overrasket over hvilke 
muligheder, der ligger i virtuelle ar-
rangementer, og det er også noget vi 
vil tage med videre i vores fremtidige 
arbejde. Men selvom vi er begejstre-
de for teknologien, så glæder vi os til 
forhåbentlig at kunne byde velkom-
men til fysiske infomøder i maj og juni 
2021. 

Venlig hilsen   
Agrocura-teamet

Velkommen til Agrocuras 

virtuelle infomøde 

i perioden den 25. feb. - 5. april 2021



Pris for infomøde 
Det er gratis for vores kunder 

med Focus+ aftale (fastprisaftale). 

For vores kunder med et Focus 

abonnement koster det kr. 475 

og for øvrige deltagere koster det 

kr. 750. Priserne er oplyst ekskl. 

moms og pr. person.

Tilmeldingsfrist 

Du kan tilmelde dig gennem hele 

perioden fra den 25. feb. - 5. april. 

Tilmelder du dig efter den 25. feb., 

modtager du stadig øl, men delta-

ger ikke i ølsmagningen.

Bekræftelse og betaling 

Når du tilmelder dig, får du en 

bekræftelse samt faktura på den 

mailadresse, du har oplyst.

Sådan ser du vores infomøde 

Torsdag den 25. feb. 2021 kl. 10:00 

modtager du en mail - på den 

mailadresse du har oplyst ved din 

tilmelding - med link til alle indlæg-

gene, som er oplyst på side 3.                                                   

Du har mulighed for at se alle in-

dlæggende lige så tit du vil i peri-

oden torsag den 25. feb. - mandag 

den 5. april 2021.

• Flugten ud af penge                                                                

v/ Jens Schjerning, Agrocura

• Hvilken vej går bidragssatsen?                                                                    

v/ Ole Eriksen &                           

Rasmus Haun Hansen, Agrocura

• Hvad er status på vinter-

ens vilde prismæssige ridt?                                                        

v/ Henrik Andresen &                   

Anders Mortensen, Agrocura

PraktiskProgram

Tilmeld dig nu
Og modtag dine øl til ølsmagningen

Alle indlæg kan ses i perioden    
25. feb. - 5. april 2021

Torsdag den 25. feb. 2021                 
kl. 19:00-20:15 via Live-stream

• De brølende 20´ere er på vej

• Ejendomsmarkedet i fremtiden

       v/ Jesper Bo Jensen, direktør og  

      fremtidsforsker

Torsdag den 25. feb. 2021 lige efter 
indlægget med Jesper Bo Jensen                   
• Ølsmagning  v/ headbrewer Steve 

Rold, Fanø Bryghus

       Når du tilmelder dig vores virtuelle           

       infomøde modtager du 3 forskellige 

       øl med posten.  

Øl er ikke bare øl. Steve tager dig  

       med en tur rundt i “øllens verden”.                                                                 

Torsdag den 25. marts 2021                 
kl. 17:00-17:45 via Live-stream

• Investeringsmarkedet i forhold 

til likviditetsudpumpning fra 

centralbanker, negative renter og 

Coronabagsiden

       v/ Jens Kornbeck, Agrocura



Jesper Bo 
Jensen   

Direktør og 
Fremtidsforsker

Center for frem-
tidsforskning

De brølende 
20´ere er på vej
Efter coronakrisen har mange 
unge mennesker et opsparet be-
hov for at feste og fejre, at pan-
demien og især restriktionerne er 
ovre. De vil feste igennem, som 
den øvre middelklasse gjorde 
det i 1920´erne og være ligeglade 
med moralske pegefingre. 

For landbruget vil det betyde 
øget efterspørgsel efter luksus og 
særlige varer frem for det brede 
konsumprodukt. Det giver dansk 
landbrug gode muligheder, hvis 
der satses på det særlige.

Ejendomsmarke-
det i fremtiden
Udflytning fra de store byers cen-
trum og arbejde på afstand samt 
mange mennesker i 30´erne gi-
ver øget efterspørgsel efter par-
celhuse og landsteder og der-
med stigende priser, da renten 
forbliver meget lav. 

På jordsiden vil de kommende 10 
år med stigende produktion byde 
på stigende jordpriser.



Flugten ud af 
penge
 

Vi og vores modeller havde på 
ingen måde set Coronakrisen. Mo-
dellerne blev disruptet af denne 
pludselige sundhedskrise. Men, 
vi kan fortsat anvende teorierne, 
hvor vores langsigtede konjunktur 
model allerede er vendt rundt i 
bunden. Derved har vi første spæ-
de tegn på, at vi står overfor 8-10 
års ny højkonjunktur. Men hvad for 
én af slagsen? 

I vores optik, en langvarig periode 
med flugt fra kontante midler ud 
fra tesen, at penge på indlån ikke 
er noget værd. Det handler om, at 
få ”reelle” værdier bag sine midler. 

Vi kigger på verdensøkonomien, 
udvikling i statsgæld, ejendoms-
markedet og rentemarkedet. 

Jens 
Schjerning 
Cheføkonom

jes@agrocura.dk 
7436 5057



Rasmus      
Haun Hansen            
Finans & Strategi

rhh@agrocura.dk 
7436 5189

Ole Eriksen        
Kundechef

oer@argrocura.dk
7436 5035

Hvilken vej går 
bidragssatsen? 
 
I dette indlæg tager vi den aktuelle 
temperatur på danske bankers udlån 
til landbruget. Flere banker har i løbet 
af 2019 og 2020 reduceret deres ud-
lån til landbruget kraftigt, hvilket har 
øget interessen for nye kunder. 

Vi kommer omkring tendenser i for-
hold til bidragssatser, samt hvad vi 
oplever af faktorer der har indflydelse 
på din rating i banken samt hvad du 
kan gøre for at styrke din position.

                                                           
Der er mange faktorer der påvirker 
dine finansieringssatser. Mest vigtigt 
er belåningsgraden, egenkapitalen 
og indtjeningen. Men de bløde fakto-
rer fylder mere og mere. 

Derfor er det vigtigt skriftligt at præ-
sentere sin virksomhed overfor kredit-
giverne, hvilket vi giver nogle bud på, 
hvordan og hvorledes det kan gøres.



Investerings-
markedet 
Et ekstremt 2020 er overstået, og 
vi ser forhåbentlig ind i et Coronafrit 
marked igen. Dertil skal de mest ans-
pændte dele af markederne igen for-
søge at få jordforbindelse og mange, 
særligt private, investorer må indstille 
sig på at en langsigtet tidshorisont  
og ikke kun 9 uger, som tilfældet var 
det, det meste af 2020. 

Vi kommer med vores bud på igang-
værende temaer og en langsigtet 
strategi til det der kan ligne flerårig optur på markederne igen.

Henrik      
Andresen 
Kundechef

hea@agrocura.dk 
7436 5123

Anders 
Mortensen 
Råvarenalytiker

amo@agrocura.dk 
7436 5045

Hvad er status på vinterens 
vilde prismæssige ridt?
En ny sæson er lig med nye faktorer, der gør sig gældende for både råvare- og 
de animalske markeder. Vi dykker ned i de vigtigste såsom vinterens effekt på 
afgrøderne, status på eksportsæsonen og udsigterne til tilgængelige mængder 
fremadrettet. Det samles op undervejs i forhold til, hvordan man rent strategisk 
skal agere, alt efter hvad vores forventninger til markederne er.

Jens          
Kornbeck         
Analytiker

jko@agrocura.dk 
7436 5157



Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5150

Du skal oplyse følgende:  
Deltagernavn 

Deltagers e-mail 

Deltagers mobil nr.

Det er vigtigt at der skrives den mai-

ladresse, som du modtager denne 

invitation på ellers fratrækkes evt. 

rabat ikke. 

Er prisen ikke korrekt i forhold til 

det oplyste på side 3, så kontakt os 

venligst på tlf. 7436 5150 eller info@

agrocura.dk

Betaling kan ske med dankort eller 

MobilePay direkte ved tilmelding.

Du kan tilmelde dig gennem hele 

perioden fra den 25. feb. - 5. april. 

Tilmelder du dig efter den 20. feb., 

modtager du stadig øl, men deltager 

ikke i ølsmagningen, da øllene ikke 

kan nå frem i tide.

Hvis du ikke er kunde ved os, så 

HUSK at oplyse din postadresse på 

mail info@agrocura.dk, så vi kan sen-

de dine GRATIS øl til dig.

Yderligere info kan ses på vores 

hjemmeside www.agrocura.dk 

Eventuelle spørgsmål rettes til:  
Jette Hedegaard 

Tlf.: 7436 5150 

info@agrocura.dk

Der tages forbehold for evt. pro-
gramændringer.

Tilmelding og betaling 
Tilmelding skal se via https://crm.agrocura.dk/webinar/5ffff3617399b90017d503ca

Tilmeld dig nu
Vi glæder os til at høre fra dig!


