Martsauktion 2014: Succesfuldt minksalg på udfordrende marked
Saga Furs’ martsauktion, som blev holdt i samarbejde med American Legend og Fur
Harvesters, viste sig at blive en positiv oplevelse på trods af en vis usikkerhed på det
globale marked. Minksalget gik godt, idet samtlige 3,4 millioner Saga® minkskind blev
solgt. De største købermarkeder var Hong Kong/Kina, Tyrkiet og de europæiske lande.
Generelt var prislejet, når der er taget højde for kvalitetsforskelle og andre karakteristika,
fast eller stigende sammenlignet med de seneste internationale auktioner. Velvetkvaliteterne indbragte højere priser, hvilket tyder på, at kunderne er villige til at betale
ekstra for kvalitetsvarer, mens de almindelige typer svingede en lille smule på niveauer,
der svarede til de seneste internationale auktioner.
Under hensyntagen til kvalitetsforskelle blev mahogany- og glowtyperne solgt til stabile
priser sammenlignet med de seneste niveauer.
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Hanner - størrelse 30/EUR
53,94
41,22
56,13
42,04
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40,22

Tæver - størrelse 1/EUR
34,82
24,46
35,45
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34,11
24,77

Selektivt købemønster giver stigende priser på mutationer
Salget af mutationstyper gik rigtig godt med stigende priser overalt, 10-20 % over det
seneste nordamerikanske niveau, og Saga Silverblue mink indbragte den højeste pris i
sæsonen.
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Hanner - størrelse 20/EUR
55,42
43,91
64,10
56,74
47,64

Tæver - størrelse 1/EUR
44,95
31,24
54,10
38,48
38,26

Rekordstort antal købere på en pelsauktion
Det fælles auktionssamarbejde mellem Fur Harvesters, American Legend og Saga Furs,
som begyndte i marts og fortsætter på juniauktionen, levede op til alle selskabernes
forventninger. Næsten 1000 købere deltog i martsauktionen, og så mange er der aldrig
tidligere set på en pelsauktion. Idéen fik masser af ros fra både købere og sælgere på
grund af såvel organiseringen som den problemfri afvikling. Set fra et forretningsmæssigt
synspunkt var det en win-win-situation for alle involverede.

Det fælles auktionskoncept viste, hvordan de forskellige kollektioner supplerede
hinanden. Den store alsidighed i europæisk mink og ræv, nordamerikansk mink og skind
fra vildtlevende dyr tiltrak et bredere interessespektrum. Kunder, som var kommet for at
købe bestemte skindtyper, opdagede nye typer, og mange af dem foretog prøvekøb, mens
andre sandsynligvis kommer igen i juni med intentioner om at gøre større køb. En række
koreanske købere foretog prøvekøb af Saga velvet mink, da de kunne se, at de fik meget
for pengene for visse typer, og de kommer tilbage til juni.
Priserne på de 340.000 sorte minkskind, der blev solgt – og som blot udgjorde 10 % af de
udbudte minkskind – vekslede fra faste til vigende, hovedsageligt på grund af den
geopolitiske situation i Ukraine og Rusland, en faktor som også påvirkede købere fra
lande, som leverer til Rusland, især Tyrkiet og Grækenland.
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