
   

minAGRO 
Resumè 21 november 2013 

  

Steen Jakobsen, @ sj@minagro.nl, M 0653 414159, W minagro.nl 

Advies voor gemengd voer 

 

Koop voor 6 maanden verbruik 
 
NB: Ons advies is gebaseerd op een standaard mengsel en onze uitgebreide analyse van de 
primaire gewassen die onderdeel zijn van dit mengsel – tarwe, gerst, soja, raapzaad en maïs. 
Wij raden u aan om contact te nemen met ondergetekende, om de beste advies te kunnen 
geven voor uw specifieke mengsel. Persoonlijk advies is gratis voor houders van een 
(proef)abonnement. 
 
 

Samenvatting 
 
Woensdag ging de Europese gewassen omhoog in prijs. De stijging werd wel beperkt door 
uitstekende weersomstandigheden in Zuid-Amerika en een goede oogst van maïs in USA. 
 
In de laatste tijd zijn de fundamentele nieuws hoofdzakelijk prijszwak. Toch blijft tarwe stijgen in 
prijs en nadert zich de volgende breekpunt – van 210 euro - voor verdere inkoop. Tarwe was al 
in opwaartse trend op korte en lange termijn, en wij adviseren al een tijd om tarwe in te kopen 
voor lange termijn. Breekt tarwe boven 210,00 euro wordt de opwaartse trend bevestigd en ligt 
de doel op 230 euro. 
 
Raapzaad wordt in prijs omlaag gehouden door de goede weersomstandigheden over de Zuid-
Amerikaanse sojagebieden. Toch blijft oog raapzaad in een opwaartse trend op de korte termijn. 
Wij verwachten dan ook dat raapzaad rond de jaarwisseling zal gaan stijgen naar 400 euro – nu 
ligt de prijs op 373,50 euro. 
 
Onze verwachtingen voor gerst hangt samen met de ontwikkelingen op tarwe. Hoewel gerst nu 
nog in een neerwaartse trend zit op de lange termijn, verwachten wij dat gerst ook binnenkort 
begint te stijgen in prijs – als gevolg van een stijgende prijs op tarwe. 
 
Als gevolg van de huidige weersomstandigheden in Zuid-Amerika is de trend voor sojaschroot 
nog steeds zijwaarts op kort termijn – wat houdt in dat wij verwachten dat de prijs zal blijven in 
de interval tussen 390 en 440 dollar.  
 
Ook op de financiële markten waren er positieve nieuws met goede cijfers uit de Amerikaanse 
detailhandel. Ook de granenprijzen wordt in opwaartse richting gesteund door positieve nieuws 
op de financiële markten. 
 
Wij zien voorlopig nog geen reden om ons advies aan te passen. 
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Analyses & advies 
  

Graan Prijs & D Trend, lang Trend, kort Advies   

Tarwe €205,50 +1,75              Koop 12 maanden.   

Raapzaad €373,25 +1,25              Koop 6 maanden.   

Gerst €195,00 +0              Koop 6 maanden.     

Mais €174,00 +1,25              Wacht met uw koop.   

Sojaschroot $407,00 -1,50              Wacht met uw koop.   

 
Wij verwachten niet dat sojaschroot of maïs aanzienlijk kan gaan dalen in prijs. Zie uitgebreide 
week analyse voor details achter ons advies voor gerst. 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Steen Jakobsen 
Mob. 0653 4141 59  
www.minagro.nl 
 
Voor gebruik van dit nieuwsbrief is de disclaimer van toepassing. 
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