Det er gratis for vores kunder med Focus+
aftale (fastprisaftale), at deltage. For øvrige
deltagere koster det kr. 950 ex moms pr. person. Ved alle møderne serveres der frokost/
middag. På LandboSyd slutter eller starter man
med frokost, alt efter om det er formiddag eller
eftermiddag man er tilmeldt.
Tilmelding er senest 5 dage før mødet på
info@agrocura.dk, på vores hjemmeside
www.agrocura.dk eller tlf. 7436 5150.

Møderne giver mulighed for masser af plads
til diskussion og debat. Det er i vores interesse, at vore kunder får en god oplevelse og
svar på deres spørgsmål omkring finansiering,
bidragssatser, råvaremarked, formue og meget
mere.
Vi udbyder tre møderækker i 2018. Datoer
for årets infomøder i foråret kan ses i denne
folder, hvor vi blandt andet opretter fire hold på
LandboSyd med maksimal deltagerantal på 30
personer. Desuden holder vi infomøder flere
steder rundt i landet, også for at komme ned i
deltagerantal.

KONFERENCE
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. oktober 2018, hvor vi afholder vores tredje konference – igen på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Jens Terp-Nielsens Vej 13 – 6200 Aabenraa – T 7436 5150
info@agrocura.dk – www.agrocura.dk

MØDEPLAN
Den 19. februar

LandboSyd
Jens Terp-Nielsens Vej 13,
6200 Aabenraa
Kl. 10.15-13.00 eller kl. 14.00-16.45
Fælles frokost kl. 13-14

Den 22. februar

Vkst, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F
Kl. 9.00-12.00
Vkst, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Kl. 15.00-18.00

Den 27. februar

Rold Storkro
Vælderskoven 13, 9520 Skørping
Kl. 9.15-12.00
Nørre Vosborg
Vembvej 35, 7570 Vemb
Kl. 9.30-12.00

Den 6. marts

DLG Fyn
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
Kl. 9.15-12.00

Den 8. marts

LandboSyd
Jens Terp-Nielsens Vej 13,
6200 Aabenraa
Kl. 10.15-13.00 eller kl. 14.00-16.45
Fælles frokost kl. 13-14

Invitation til Infomøde

Tilmelding og pris

Rådgivningsselskabet

Invitation til Infomøde
Februar / Marts 2018

Kontakt os for analyser og anbefalinger
om råvare- og finansmarkeder

KOMMENTAR TIL PROGRAMMET
Dyrere finansiering på vej
v/ Jens Schjerning
Helt overraskende er vore konjunkturmodeller vendt rundt i år 2017 til den bedste periode igen. Vi
kan også se det på stigende vækstprocenter. Det tegner sig til et par gode år, 2018 og 2019 økonomisk, hvilket er dejligt for blandt andet landbrugserhvervet i Danmark. Det gør så, at det formenligt er
uundgåeligt, at vores ikke eksisterende renter igen kommer til at stige. Det har vi skrevet i en længere
periode, uden det er sket. Sandsynligheden er dog stigende. Det er vigtigt, at vi tager hånd om evt. kom-

PROGRAM FOR INFOMØDERNE
Dyrere finansiering på vej
v/ Jens Schjerning
• Dato for første rentestigning
• 20% op på jordprisen – hvorfor?
• Hvad gør du de sidste to år i højkonjunkturen?

Jens Schjerning

mende rentestigninger før banken tvinger mere fast rente ind i virksomheden. Som altid ser vi generelt
på konjunkturbilledet, lidt verdenen rundt og vi giver vores bedste bud på, hvor længe de gode takter
kan fortsætte. Er der nyt på jordprisen, har vi selvfølgelig de seneste opdateringer med.

Bøvl med Banken – i 2018 kommer der andre boller på suppen!
v/ Ole Eriksen
Vi kommer omkring praktikken i forhandling med banken på baggrund af Agrocura´s erfaringer rundt
omkring i landet. Hør hvordan bidragssats/bankrenten kan halveres, eller reduceres. Hvordan sikrer du
dig at banken ikke kommer og kræver fast rente – NÅR renten er steget. Er du opmærksom på , at du
ikke taler med kreditforeningen – det gør banken, men problemet er, at I ikke har fælles interesse. Er
bankskifte absolut nødvendigt for, at få prisen ned? Kampen om jordprisen – banken har interesse i en
høj jordpris – og nogle gange i en lav jordpris!

Update på det globale afgrødemarked
v/ Ole Skovbøll Jensen & Markus Fiebelkorn
Verdensøkonomien kører i højt gear og trækker generelt en god efterspørgsel efter råvarer, men afgrødepriserne er låst i et jerngreb af en overforsyning efter fem gode vækstår. Vi ser på forventningerne
til den kommende sæson, hvor vi præsentere vores strategi og anbefalinger for køb og salg af vegetabilske råvarer.
Mens planteavlernes økonomi er presset af lave afgrødepriser, har 2017 budt på et rigtigt godt bytteforhold for mælk og kød. 2018 er begyndt med prispres på de animalske råvarer, men hvordan ser

Markus Fiebelkorn
Bøvl med Banken?
I 2018 kommer der andre boller på suppen!
v/ Ole Eriksen
• Praktik omkring forhandling af renter/bidragssatser m.v.
• Hvad er muligt – hør vores erfaringer fra hele landet
• Hvorfor skal jeg snakke rentestrategi med banken nu?

Update på det globale afgrødemarked
v/ Ole Skovbøll Jensen & Markus Fiebelkorn

Jens Kornbeck

Paul-Chr. Kongsted

• Markedsopdatering på korn, oliefrø og energi
• Strategi og anbefalinger for køb og salg
• Forventninger til prisudviklingen for mælk og svinekød

Søren Nordborg

forventningerne ud til det kommende års afregningspriser?

Kontanthjælp eller kaviar – efter 9 års optur, er aktier så stadig en god idé?
v/ Jens Kornbeck
Den aktuelle optur på aktiemarkedet har trukket sig over 100 måneder eller hvad der svarer til 9 år, men
er der mere tilbage på markedet? I så fald, hvad skal du investere i og hvad kan du investere i med frie
midler, pensionsopsparing, VSO og selskabsmidler. Hvilke muligheder har du for at optimere på dine
portefølje, og er den bedste investeringsforening i 2017 ensbetydende med den også vil være det i
2018? Bliv klogere på de aktuelle markeder og få input til nye investeringer, der passer til konjunkturen.

Kontanthjælp eller kaviar.
Efter 9 års optur, er aktier så stadig en god idé?
v/ Jens Kornbeck

Ole Skovbøll Jensen

• 2017 bød bedste afkast siden 2009 – hvad byder 2018 på?
• Optimer din portefølje, hør nye muligheder og øg afkastet
• Bliv inspireret til din næste investering

•
Ole Eriksen

