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Markedsorientering januar 2020

Kaffemarkedet:
Råkaffemarkedet er steget over de seneste måneder og det ser ikke ud til at falde igen lige foreløbigt.
I januar 2019 blev Arabica råkaffe handlet på NY børsen til gennemsnitligt US cents 128/Lbs. I december
2019 blev den samme kaffe handlet til 157/lbs. Priserne for januar i år fortsætter niveauet fra december,
så vi ser foreløbig ingen tegn på at markedet falder tilbage på niveauet fra primo sidste år, det er
prisudsvinget for stort til. Markedet vænner sig hurtigt til det nye niveau, som det historisk har vist sig.
Denne prisudvikling skyldes ikke mangel på kaffe, men nærmere at markedet og primært de store
fonde har positioneret sig i markedet og er nu blevet fanget med meget store optioner. Det har tvunget
dem til at handle og ride med på en stigende bølge hvor de kan indkassere pæne gevinster.

Dollaren ligger stadig i den høje ende, her midt i januar 2020 lige omkring 6,75 modsat for ca. 2 år siden
hvor den var nede omkring 5,96 - 6,00 kr.
Vi er desværre også fanget i denne uro på verdensmarkedet og vi er lige som alle andre kaffeproducenter
afhængige af den vej råvare-og valutamarkedet bevæger sig. Det kommer til at betyde mindre stigninger
på omkring kr. 2,50 – 3,50/kg, som vil blive effektueret efterhånden, som de dyrere partier kommer hjem
hen over det første kvartal.
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Engangsemballage:
Staten har indført forhøjet afgift på engangsemballage, som et led i finansloven for 2020, hvor kravet er en
tredobling af afgifter på engangsemballage, plasticposer og papirsposer. De varer som berøres for vores
vedkommende er to-go-kopper og rørepinde i birketræ, som i øvrigt er bionedbrydelige.
Afgiften på to-go-kopperne var indtil udgangen af 2019 på kr. 19,20/kg.
Den nye afgift pr. 1. januar 2020 er kr. 57,60/kg.
Prisen på vores to-kop-kopper vil blive justeret tilsvarende pr. 1. marts, da vi stadig har et restlager indkøbt
i 2019, som vi forventer bliver solgt i løbet af de næste uger.
Vi vil derfor justere vores priser med afgiftsstigningen til staten på kr. 38,40/kg, hvilket svarer til:
25 cl to go kop: + 46 øre/kop ex moms
36 cl to go kop: + 68 øre/kop ex moms
Afgiften på 19 cm trærørepinde var kr. 14,98/1000 stk indtil udgangen af 2019.
Pr. 01.01.2020 er afgiften på 19 cm trærørepinde steget til kr. 44,93/1000 stk.
1 pose med 1000 stk 19 cm trærørepinde justeres derfor afgiftsstigningen på kr. 29,95 før moms.
Vi kan også tilbyde 14 cm trærørepinde som er ca. kr. 30/pose billigere. Kontakt os gerne, såfremt dette har
interesse.

Chokolade, kakao og sukkervarer:
Råvaremarkedet for ovennævnte varegrupper er også ramt både af den stigende u.s. dollar og stigende
råvarepriser, hvorfor vi pr. 1. februar 2020 justerer disse varer med mellem 2 - 3,5 %.
Har De spørgsmål af enhver art eller ønsker yderligere uddybning står vi naturligvis til disposition.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i det gamle år og vi ser frem til et
fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
KAFFEBØNNENS RISTERI ApS
Linda Malykke
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