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Alarm – Vraag morgenochtend al prijzen aan voor 
soja, mais en gemengd voer.  

Veel minder neerslag dan verwacht in Argentinie. 
Koopsignaal waarschijnlijk al morgen een realiteit  

Extra Update - Zondag 11 februari 2018 

 
Zoals vermeld in de afgelopen week, dan was er voor dit weekend neerslag voorzien in Argentinie. 

Het was heel twijfelachtig hoeveel er zou komen, en of dit zou voldoende zijn om de soja en de 

mais te laten herstellen. 

 

Wij hebben het weer gevolgd dit hele weekend, en voor ons lijkt het duidelijk. De neerslag die tot nu 

toe is gekomen is niet voldoende voor een herstel. Met uitzondering van de noordelijke gebieden, is 

er maximaal 5 tot 10 mm neerslag gekomen. En gezien de omvang van de droogte zal dit zeker 

niet voldoende zijn.  

 

In de komende week wordt alleen maar droog weer voorzien. Als dat ook zo wordt zal de situatie 

nog veel erger worden. Vorige week ging Rosario Grain Exchange al vermelden dat geen neerslag 

dit weekend zou leiden tot 11 miljoen ton minder soja. Nu is er wel wat neerslag gekomen, en dus 

zal het niet zo erg zijn, maar in onze mening toch ernstig genoeg om voor een prijsstijging te 

zorgen.  

 

Wij verwachten dat de prijzen al morgenochtend aanzienlijk zullen stijgen. Misschien is een 

doorbraak boven 350 dollar al morgen een realiteit. Dit betekent dat het verstandig is om al 

morgenochtend prijzen op te vragen voor soja. 

 

En de ontwikkeling in Argentinie is niet alleen een zorg voor soja. In dezelfde gebied als waar de 

soja wordt geteeld wordt ook het merendeel van de Argentijnse mais geteeld. En de mais zit nu in 

de bestuivingsfase en kampt net als de soja met verschijnselen van droogte. Dit betekent dat het 

ook verstandig is om al morgenochtend prijzen op te vragen voor mais. De kans op een 

koopsignaal op mais is wel minder dan voor soja. 

 

Voor het eerst sinds september adviseren wij weer om gemengd voer, soja en mais te 
kopen. Hiermee zijn we volledig ingedekt tot begin 2019. 
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Met een reel kans op een koopsignaal op zowel soja als mais, is het dus ook verstandig om 

prijzen voor gemengd voer op te vragen. 

 

Wij adviseren om de prijzen pas echt vast te leggen als er daadwerkelijk een opwaartse doorbraak 

ontstaat. In dat geval komen wij met een koopalarm. Dit bericht dient te zorgen dat u vroeg bent 

met prijzen op te vragen, om zo tegen prijzen van eind vorige week te kunnen kopen. Maar koop 

pas als er echt een koopsignaal wordt afgegeven. 

 

En wij herhalen, koop niet te veel in een keer. Wij weten allemaal hoe onzeker de 

weerberichten zijn, en als er in de komende dagen neerslag komt i.p.v. de verwachte droogte 

dan keert de markt heel snel om.  

 

Voor klanten die onze eerdere koopadviezen hebben gevolgd, en daarmee volledig zijn ingedekt 

t/m juni of september, adviseren wij om nog 50% van nog een 6 maanden vast te leggen (in geval 

van een daadwerkelijk koopsignaal). Daarmee bent u ruim ingedekt voor de komende 12 maanden. 

 

Voor klanten die nog niet hebben gekocht, adviseren wij om maximaal 50% voor uw behoefte in de 

komende 6 tot 9 maanden in te kopen (in geval van een daadwerkelijk koopsignaal). 
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Voor gebruik van dit nieuwsbrief is de disclaimer van toepassing. 

 

minAGRO is sinds 2004 de enige onafhankelijke adviseur in Denemarken en Nederland.  
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