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DLG’S FORRETNINGSMODEL HAR LANDMANDEN I CENTRUM
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
DLG-koncernen består af en lang række selskaber, der er struktureret inden for vores tre kerneforretningsområder, der står for 95% af vores omsætning.Med landmanden i centrum har DLG flere forskellige roller i værdikæden. Inden for grovvareområdet forsyner vi landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn. Herudover er vi leverandør af brændstof til den daglige drift, landbrugsmaskiner og serviceydelser i form af bl.a. forsikringer.��Med landmanden som leverandører aftager vi maltbyg, sædekorn samt foder- og brødkorn til videreforarbejdning i foderproduktion, direkte videresalg i landbruget samt eksport som en af Europas største eksportører. Vi køber desuden raps og æg til forarbejdning og salg af fødevarer.
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HVORFOR ER RISIKOSTYRING MERE RELEVANT ? 

Prisudvikling Soja

Ugentlige prisudsving møllehvede Matif
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• Hvede fra 99 € til 293 € 

• Soja fra 149 $ til 549 $
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DET ER SVÆRT AT SPÅ – ISÆR OM FREMTIDEN….
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27. august 6. september



WWW.DLG.DK

NÅR PLANLÆGNING OG ANALYSE OVERTAGES AF FØLELSER 
– AFSÆTNINGSPLANENS VIGTIGSTE TRUSSEL

5

FrygtOptimisme/eufori

Håb
Panik

Pris

Tid

“To super smitsomme sygdomme, frygt og grådighed, vil altid forekomme i 
markedet. Timingen er uforudsigelig. Vi forsøger at være frygtsomme, når
andre er grådige, og være grådige, når andre er frygtsomme”

- Warren Buffet
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TRE FORSKELLIG REDSKABER TIL RISIKOSTYRING OG 
PRISOPTIMERING I DLG 
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Risk
Management 

Produkter

Korn i 2 
trin

Prissætning

Sojaskrå  
i 2 trin

Optimere købsprisen 
på sojaskrå ved 
anvendelse de 
antagonistiske forhold 
imellem CBOT og FOB 
præmien i sydamerika

Disponering af 
præmien imellem 
Matiff og det fysiske 
marked i DK (trin 1) og 
matiff (trin 2)  

Alm. Prissætning på 
markedsvilkår

Få evt. upside i 
markedet og sikring af 
Min. pris ved salg eller 
max. pris ved køb
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FORMÅL MED DLGS PRISSÆTNINGSVÆRKTØJER
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Differentieret 
prissætning

Begrænsning 
af uønskede 

risici

Sikre 
tilfredsstillende 

afregning

• Gennemskuelig prissætning og omkostningsstruktur, så 
risiko/udbytte potentialet er gensidigt bekendt 

• Et samarbejde om at få mest muligt værdi ud af markedet og 
i hænderne på landmanden

• Minimering af negative overraskelser

• Tilbyde fleksible prissætningsmetoder
• Udnytte markedsmomentum til at trække værdi ud af 

markedet på tidspunkter, hvor man ellers ville være 
afventende

• Optimere afregning ift. likviditetsbehov og fleksibilitetsønsker

• Sætte rammer for worst-case scenarier
• Tillade at deltage passivt i markedet med minimum risiko
• Sikre rettidig afregning med potentiale for realisering af 

gevinster ved et stigende marked
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RISKOSTYRING - KØB AF SOJA I TO TRIN !!
Sojaprisen i DK : trin 1+trin 2  

• TRIN 1: 
• CBOT (råvarerbørsen i Chicago)
• Omregnes fra Dollar pr. Short tons til dkr. pr. MT

• TRIN 2:  
• Præmien (det tillæg/fradrag fysiske sælger af soja vil have ift. 

CBOT)
• Valuta (dollar til dkr.)
• Fragt, oplodsning, svind, finansering og avance

Ved at handle soja i 2 trin udnytter man, at de to historisk er antagonistiske
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SOJASKRÅ I 2 TRIN
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KORN I 2 TRIN V/ SALG TIL DLG
PRÆMIEN ER LAV & MATIF FORVENTES STIGENDE

Matif
Matif - præmie
Lokal markedspris 

Præmien fikseres når 
afstanden/forskellen 
er så lille som mulig

Prisen lukkes når 
Matif er steget

Optimering: Forskellen ml. 
lokal markedspris og Matif 

fratrukket præmien 
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HVAD ER FORMÅLET MED DLGS RISKMANAGEMENT?
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”Risk Management produkterne er 
redskaber til at begrænse uønskede 

prisrisici. Man søger at definere sit ”worst
case” - men samtidig holde 

mulighederne åbne”
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GRAFEKSEMPEL, VED SALG AF HVEDE (DKK/HKG)
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RISK MANAGEMENT PRODUKTER I DLG
SÅDAN FUNGERER DET – V. AFGRØDESALG
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Fysisk pris

Præmie

Efterbetaling

Normal fysisk handel med 
DLG

Efterbetalings størrelse 
afhængig af prisudviklingen

Præmie kendt v. 
indgåelse af aftale

Afhængig af:
- Volatilitet
- Futurepris
- Terminslængde
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STOR EFFEKT AF RISK MANAGEMENT I ÅR

– Tørken, eksplosive priser og høj volatilitet har betydet at flere Risk 
Management kunder har modtaget ekstraordinære gevinster i år!

Eksempel fra i år: Mælkeproducent Thomas Høj Arnum

Solgte 1000 ts hvede 

Købte kvægfoder

Ønskede at gøre dette før høst

Dækkede sin prisrisiko af med:

RM Aktiv Op på hvede & RM Aktiv Ned på Soja

Effektivt Landbrug, 26.10.2018
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OPSAMLING

DLGs prisværktøjer betragtes som hjælpemidler til at optimere salg/køb af foder/råvarer:

• Soja og Korn  i  2 Trin er en fleksibel prissætningsmetode, der kan udnytte 
markedsmomentum til at trække værdi ud af markedet på tidspunkter, hvor man 
ellers ville være afventende

• Med Risk Management produkterne kan man deltage i markedet, men samtidig 
begrænse uønskede prisrisici

• Vi driver ikke finansiel virksomhed, hvorfor det er et krav at der er fysisk salg eller køb 
bag 

• Største begrænsning for anvendelsen af disse værktøjer er forståelsen/kompleksiteten
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