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     AGRO UPDATE 
 

MINAGRO  

28/10/2013 

Overzicht analyses en aanbevelingen 
 

 Tarwe Wij adviseren om te kopen voor verbruik van 12 maanden. 
 

 Raapzaad (koolzaad) Wij adviseren om te kopen voor verbruik van 6 maanden. 
 

 Gerst Wij adviseren om te kopen voor verbruik van 6 maanden. 

 
 Sojaschroot Wij adviseren om af te wachten met uw koop. 

 
 Gemengd Voer Wij adviseren om te kopen voor verbruik van 3-6 maanden 

 

 
Graan Prijs &  Trend, lang Trend, kort Volg. Koop Volg. Verkoop 

Tarwe 202,50 -2,25   210,00 175,00 

Raapzaad 365,25 -4,75   400,00 359,00 

Gerst 198,25 -1,25   210,00 193,00 

Sojaschroot 426,10 +4,70   440,00 390,00 
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TARWE 
Trend, lang      Trend, kort               Basis MATIF nov. 2013 

                                                                202,50 €  -2,25 

 
Aanbeveling 

- Wij raden u aan om te kopen voor uw verbruik van 12 maanden.  

- De prijs van tarwe is in opwaartse trend op de lange en korte termijn.  

- De prijs van tarwe heeft nu €230,00 als doel. 

 
Technische analyse 

- Trend: opwaarts zowel voor lange en korte termijn 

- Prijsdoel: €230,00  

- Nieuwe aankoop: bij doorbraak van €210,00 

- Nieuwe verkoop: bij doorbraak van €175,00 gaan de korte zowel als lange 

termijn trend omkeren. 

- Technische indicatoren RSI en MACD tonen tekens van stijgende lijn 
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RAAPZAAD 
Trend, lang      Trend, kort               Basis MATIF nov. 

2013 

                                                       365,25 €  -4,75 

 
Aanbeveling 

- Op de lange termijn is de trend dalend, terwijl de trend op de korte termijn is 
opwaarts. Daarom is het ons aanbeveling om in te kopen voor 6 maanden 

verbruik. 

- Gaat de prijs verder omhoog (wat wij verwachten) komt  een nieuw 

koopsignaal bij €400,00. In dit geval raden wij aan om te kopen voor 12 

maanden. 

- Als de prijs dalt onder €340,00 geven wij én signal om te verkopen. In dit 
geval raden wij aan om geen verdere koop te doen. 

 

Technische analyse 

- Trend: twijfelachtig. De lange termijn trend is neerwaarts maar de korte 

termijn trend is opwaarts 

- Prijsdoel: €420,00 

- Nieuwe aankoop: bij doorbraak van €400,00, wordt de lange termijn trend 
ook opwaarts. 

- Nieuwe verkoop: bij doorbraak van €360,00, wordt de korte termijn trend 

ook neerwaarts. 

- Technische indicatoren RSI en MACD begint tekenen van kracht te tonen 
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GERST 
Trend, lang      Trend, kort               Basis MATIF nov. 2013 

                                                       198,25 €  -1,25 

 
Aanbeveling 

- Onze aanbeveling op gerst is een uitzondering.  

- Hoewel de onze technische analyse aangeeft dat de trend neerwaarts is op 

allebei lang en kort termijn, is het ons waardering dat de prijs niet veel 

verder kan dalen. Daarnaast is het ons waardering dat gerst binnenkort de 

opwaartse trend van tarwe zal gaan volgen.  
- Daarom is het onze aanbeveling om in te kopen voor 6 maanden verbruik.  

- Gaat de prijs boven €210,00 gaat de kort termijn trend omkeren, en zullen 

wij aanbevelen dat u koopt voor 12 maanden verbruik. 

 

Technische analyse 
- Trend: de lange en korte termijn trend is neerwaarts maar beperkt in de 

neerwaartse mogelijkheden 
- Prijsdoel: €195,00 

- Nieuwe aankoop: bij doorbraak van €210,00, wordt de korte termijn trend 

opwaarts. 

- Verder aankoop: bij doorbraak van €235,00, wordt de lange termijn trend 

ook opwaarts. 

- Technische indicatoren RSI en MACD geven geen duidelijke richting aan 
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SOJA 
Trend, lang      Trend, kort               Basis CBOT dec. 2013 

                                                          426,10 $  +4,70 

 
Aanbeveling 

- Sojaschroot is in neerwaartse trend op de lange termijn. Op kort termijn is de 

trend zijwaarts.  

- Voorlopig is het nog ons aanbeveling om te wachten met koop van uw voer.  

- Doorbreekt de prijs de $440,00 grens, dan zal de korte en de lange trend 

opwaarts zijn en is het onze aanbeveling om in te kopen voor uw verbruik van 
12 maanden. 

 

Technische analyse 

- Trend: de lange termijn trend is neerwaarts, de korte trend is zijwaarts 

- Prijsdoel: geen –korte trend is zijwaarts 

- Nieuwe aankoop: bij doorbraak van $440,00, wordt de korte en de lange 

termijn trend opwaarts. 
- Nieuwe verkoop: bij doorbraak van $390,00, wordt de korte termijn trend 

ook neerwaarts. 

- Technische indicatoren RSI en MACD moeten gaan consolideren 

 

 

 


