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KUKORICA: KITÜNŐ ÉV BRAZÍLIA SZÁMÁRA 

 

                Kép. Brazíl kukorica kivitele (Már-Feb)                               Kép. Brazília végső készletei 

 

 

Brazília kukorica kivitele az idén hatalmas volt. Teljes kivitel Márciustól November végéig 33,3 millió              

tonna volt, több mint kétszeresére növelve az előző 3 év átlagát. Export nem korlátozódott csak a                

hagyományos piacokra mint Irán, Vietnam és Egyiptom hanem kiterjeszkedett Japán, EU és Dél Korea              

piacaira is. 

Erős külföldi kereslet, bőséges készletek és versenyképes árak növelték a kivitelt, a real (Brazília              

pénzneme) devalvációja tovább serkentette az értékesítést a globális piacon. 2018 Április óta a real              

értéke mintegy 20%-al esett vissza a dolláral szemben. 

Az erős kivitel csökkentette a készleteket. Jelenleg, a 2018/19 Gazdasági év végső készletei 5,0 millió               

tonna, a legalacsonyabb 2011/12 óta. Ez kevés lehetőséget ad a hazai igények kielégítéséhez             

nemkívánatos események esetén és korlátozza a későbbi értékesítés. Ráadásul, az árak növekedtek            

tükrözve a piaci helyzetet. Mato Grosso-ban (Brazília fő termelő állama), a kukorica ára November végén               

mintegy 50%-al magasabb mint egy évvel ezelőtt. Ezek az erős árak várhatóan növelik a kukorica               

második (safrinha) termésének vetésterületét. Kukorica második termésének vetése Januárban kezdődik          

Közép-Nyugaton. 

A globális importkereslet továbbra is stabil, míg néhány exportáló országban továbbra is fennáll a              

bizonytalanság. Újonnan megválasztott Argentín kormány miatt sok spekuláció jelentkezett az esetleges           

változásokkal kapcsolatban melyek az exportot illetik. Kedvezőtlen időjárási viszonyok az Egyesült           



Államokban megszakították az ültetést és most a betakarítást is, bár az árak versenyképessek. Brazíl              

kukorica kilátásai rövid távon jók, amit USDA előrejelzése is bizonyít a rekord kivitelre vonatkozóan. 

 

BÚZA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM 

 

ÁTTEKINTÉS 2019/20-RA 

Globális termelés szinte változatlan, nagyobb termése van Kínának és Oroszországnak, viszont kisebb            

Ausztráliának, Argentínának és Kanadának. Globális kereskedelem kissé növekedett, erősebb kereslettel          

Törökországban és Szíriában. EU, Oroszország, Törökország és az Egyesült Államok nagyobb kivitele            

ellensúlyozza Argentína és Ausztrália kisebb kivitelét. Az előrejelzett U.S. évad átlagos mezőgazdasági ár             

$0,05-el csökkent és most $4,55 per véka. 

BÚZA ÁRAK 

Belföldi árak: U.S. búza legtöbb osztályának ára vegyes volt Novemberben. Hard Red Winter (HRW) és               

Soft Red Winter (SRW) búza ára növekedett $8/tonnánként és $19/tonnánként $223 és $245-re, az              

újonan ültetett (2020/21) téli búza kedvezőtlen feltételei, kisebb SRW készletek miatt és a kilátasok a               

kisebb termésre a legfontosabb versenytárs országokban. Soft White Winter (SWW) búza ára kissé             

csökkent $3/tonna $228. Hard Red Spring (HRS) búza ára $5/tonnánként $264 de magtartja a nagy ár                

prémiumot a többi búza osztályhoz képest. Csendes óceánon Észak-Nyugati szállítmányok          

lemaradásának enyhítése valószínüleg hozzájárult az FOB árak gyengüléséhez SWW és HRS búza            

számára. 

 

Kép. U.S. napi FOB export ajánlatok 

Globálisan: November folyamán az exportőr árak vegyesek voltak. EU és U.S. árak tovább erősödnek az               

erősödő nemzetközi keresletnek és a kisebb Argentín és Ausztrál termésnek köszönve ahol az árak              

változatlanok maradnak. Oroszország ára kissé enyhült, ami növelte az ár versenyképességét.           



Betakarítás előrehaladtával Kanadai árak szintén enyhültek de továbbá is kissé magasak maradnak a             

betakarítási késések és a vasúti szolgáltatás megszakításának hosszadalmas hatása miatt.  

 

Kép. Nemzetközi napi FOB export ajánlatok 

 

VÁLTOZÁSOK  KÍNA BÚZA SZÁLLÍTÓIBAN 

 

 

Kép. Kína búza szállítói 

Az 1980-as évek végén és 1990-es évek elején Kína a búza behozatal globális vezetője volt, 1991/92-ben                

15,9 millió tonnát importált. Kína 1990-es években elkezdte támogatni a hazai mezőgazdasági termelést             

így biztosítva a belföldi élelem ellátást és támogatásokkal csökkentve az importfüggőséget.  

Ez elősegítette Kína búzatermelésének növekedését évről évre, hogy megfeleljen a növekvő belföldi            

fogyasztásnak miközben csökkenti az import igényét. Ma, Kína fenntartja pozícióját mint a világ vezető              

búzatermelője 133,6 millió tonnával 2019/20-ban és a világ búzakészletének körülbelül felét birtokolja.  

Kína búza behozatalát 2019/20 évre 3,2 millió tonnára becsülték, ezáltal a tizedik lett a nagy               

importpiacok között. Egyesült Államok a piac 60%-át tartották (2013/14), ugyanakkor részesedése a            



Kínai piacon évről évre jelentős mértékben ingadozik mivel Ausztráliával és Kanadával versenyez.            

2018/19-ben U.S. és Kína közötti kereskedelmi feszültségek közepette U.S. búza kivitele csökkent, így a              

Kínai behozatalnak csak 1%-a volt. Ausztrália kivitele is csökkent nagyrészt a 3 éves aszály miatt. Ennek                

eredményeként, Kanada 2018/19 piaci részesedése majdnem megduplázódott az előző évhez képest.           

Szomszédos országok, mint például Kazahsztán, kereskedelme Kínával jelentősen növekedett.  

 

2001-ben Kína tagja lett a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO-World Trade Organization), amely 9,6            

millió tonna búza vámkontingenst (TRQ-Tariff rate quota) tett lehetővé. A TRQ teljesítése lehetővé tenné              

az országnak, hogy a világ harmadik legnagyobb importőre legyen. Azonban Kína TRQ rendszere             

kockázatokat és bizonytalanságot teremtett a kereskedők számára és a WTO megsértésével itélték el             

2019 Áprilisában. A magas belföldi árak ellenére, kizárólag a közgazdaságtan alapján, nagyobb importot             

kellene kiváltania. Kína következetesen a TRQ teljesítése alá esik. Majd elválik, hogyan változtatja meg a               

WTO döntése Kína importdinamikáját.  

 

ÖSSZEFOGLALÓ OSZTÁLYONKÉNT: 

 

HARD RED WINTER BÚZA 

Hard Red Winter (HRW) az amerikai búza legnagyobb ostálya, a termelés és kivitel körülbelül 40%-át               

képezi. Kansas, Oklahoma és Texas a legnagyobb termelő államok ennek a búzafajtának. Általános célú              

liszt előállítására használják melyet sok termék előkészítéséhez használnak mint például kenyér, zsemle            

és úgynevezett lapos kenyér. HRW búzát számos piacra exportálják, Mexikó a legjellemzőbb. 

 



2019/20 HRW búza kivitele a tavalyinál gyorsabb 

HRW kivitele eddig gyorsabban haladt mint a tavalyi. November 28 befejeztével, HRW összes             

kötelezettsége 35%-al növekedett a múlt évhez képest és közel van, hogy elérje az év végi 10,6 millió                 

tonna (390 millió véka) előrejelzést. Kötelezettsége Mexikónak, Algériának és Nigériának különösen           

erősek ebben az évben. 

 

Kép. U.S. HRW összes kötelezettsége százalékban kifejezve végső export részeként 

 

 

TOVÁBBRA IS FENNMARAD A VERSENY OROSZORSZÁGGAL 

Tavaly Oroszországban az exportőrök úgy döntöttek, hogy gyorsan eladják a búzát a nagy átvitt készletek               

miatt és különböző hírek miatt a közelgő exportilalmakról. A gazdasági évben később Oroszország             

készletei csökkentek és végül ár prémiumot értek el, így lehetőséget adva a U.S. búzának, hogy               

visszatérjen az év masodik felében.  

Ebben az évben viszont Oroszország készletei alacsonyak a kisebb átvitt készletek miatt. Jelentések             

szerint a mezőgazdasági termelők kezdeti eladása állítólag lassú volt ami némi ártámogatást nyújtott és              

visszatartotta a kivitelt. Mivel több készlete maradt a gazdasági év második felére (Július/Június) az              

ország exportja valószínüleg tartósabb lesz amely közvetlen versenyt fog biztosítani a U.S. HRW búzának.              

Az Orosz búza árak a gazdasági év hátralevő részében valószínüleg a U.S. árakhoz képest              

kedvezményesek maradnak. A bőséges EU és Argentín készletek is hatással lesznek a HRW kivitelére az               

elkövetkező hónapokban. U.S. búza kivitelének erős kezdete volt ebben a gazdasági évben de a              

szállítmányok üteme az év második felében valószínüleg nem lesz olyan erős mint tavaly. 

 

HARD RED SPRING BÚZA 

Hard Red Spring (HRS) a U.S. búzafajták második legnagyobb búza osztálya, általában a termelés 25%-át               

képezi. Ez egy magas fehérje és glutén tartalmú búza melyet zsemlék, kiflik és pizza tészta készítésére                

használnak. HRS búzát a lisztkeverékek fehérjetartalmának javítására is használják. Észak-Dakota a           

vezető termelője ennek a búzának. HRS búzát a minőségi tulajdonságai miatt keresik. HRS búzát              

általában Fülöp-szigetekre, Japánba és Taiwan-ba exportálják és számos más piacra Ázsia és Latin             



Amerika szerte. HRS búzát az EU-ba is exportálják, ami lehetővé teszi e búza osztály vámmentes               

behozatalát. Az EU magas fehérje tartalmú búzát importál mivel szinte teljes termelése alacsonyabb             

fehérje tartalmú búza. 

 

HRS kivitele szinte változatlan a múlt évhez képest 

U.S. HRS búza kivitele várahtóan eléri a 7,1 millió tonnát (260 millió véka), kissé csökkent a múlt évhez                  

képest. HRS teljes kötelezettsége November 28-val zárulva 9%-al csökkent a múlt évhez képest. HRS az               

utóbbi hónapokban az aratási feltételek és az infrastrukturális kihivások miatt küzdöt az árak             

versenyképességének megőrzése érdekében. Tavalyi évhez képest, az Ázsiai piacokon az éstékesítés           

gyengébb volt viszont nagyobb kereslet volt Afrikában és Latin Amerikában a HRS búza iránt. 

 

 

Kép. U.S. HRS összes kötelezettsége százalékban kifejezve végső export részeként 

TOVÁBRA IS FENNÁL A VERSENY AZ ÁZSIAI KERESLET IRÁNT, AZ AUSZTRÁL EXPORT CSÖKKENÉSE             

ELLENÉRE IS  

Az elsődleges konkurencia a U.S. HRS búzának az exportban Ázsia-Csendes óceán térségén Kanadától és              

Ausztráliától van. Viszont Ausztráliában már 3 éve szárazság van és ezért csökkent a régióban betöltött               

szerepe így lehetőséget biztosítva a U.S. és Kanadai búza piaci részesedésének bővítésére. A verseny              

nagyon heves mivel Kanadának egymás után rekord termése volt és a kivitelét 24,0 millió tonnára               

becsülték. Kanada kivitelének nagy része magas fehérjetartalmú búza, hasonló a U.S. HRS búzához.             

Kanada Kína legnagyobb szállítója lett, kompenzálva a kisebb U.S. szállítmányokat.Argentína és           

Oroszország törekszik, hogyt helyettesítje Ausztráliát Ázsia piacán. Míg az Argentín búza nem olyan             

magas fehérjetartalmú mint a U.S. vagy a Kanadai búza, viszont a szállítási szezonja hasonló az               

Ausztrálhoz, emiatt természetes választás volt és lehetővé tette a hatalmas terjeszkedést a régióba. Az              

elmúlt pár évben Oroszország kivitele több piacot ért el a régióban. 

 

SOFT RED WINTER BÚZA 

Soft Red Winter (SRW) a U.S. búzafajták harmadik legnagyobb búza osztálya és a teljes búza termés                

10-20%-át képezi. SRW termelése U.S. keleti részén történik, ez egy nagy hozamú búzafajta melyet              

keksz, sütemények és néhány kenyér termék készítésére használnak. Ebben az évben SRW termést a              

betakarítás alatt tartó eső befolyásolta és csökkentette a termés méretét és minőségét. Ez a nagyobb               



HRW készletekkel kombinálva lehetővé tette a SRW búzának, hogy ár prémiuma legyen a HRW búza               

felett. 

 

Kép. U.S. SRW összes kötelezettsége százalékban kifejezve végső export részeként 

SRW kivitelének gyors kezdete volt de várhatóan lassúl 

SRW kivitele várhatóan eléri a 2,7 millió tonnát (100 millió véka), ami 22% csökkenés a múlt évhez                 

képest. Ennek az osztálynak az értékesítése Latin Amerikán kivül valószínüleg minimális lesz az             

elkövetkező hónapokban. Teljes kötelezettségek viszont növekedtek a múlt évhez képest. 

WHITE BÚZA 

Elsősorban Washington, Oregon és Idaho államokban termesztik, White búza a U.S. búzafajták negyedik             

legnagyobb búza osztálya és a teljes U.S. búza termés 10-15%-át képezi. Van néhány fajta fehér búza, de                 

a leggyakoribb a Soft White Winter búza melyet ázsiai stílusu tészta és cukrászati termékek készítésére               

használnak. Fehér búza termésének körülbelül kétharmada exportra van szánva, a legtöbb szállítmány a             

Keleti és Délkeket Ázsiai piacokra megy. Kulcsfontosságú piacok mint Japán és Dél Korea előnyben              

részesítik a lágy fehér keveréket mely Western White néven ismert. 

White búza kivitelének előrejelzése az idén enyhén csökken 

U.S. White búza kivitele várhatóan eléri az 5,2 millió tonnát (190 millió véka), ami 3% csökkenés a múlt                  

évhez képest. Teljes kötelezettség 14%-al csökkent a múlt évhez képest, főleg a lasúbb szállítmányok              

miatt Indonéziába és Japánba. Az Ausztrál ASW búza osztály közvetlen versenytársa volt a U.S. White               

búza kivitelének Ázsiába. Ausztráliában az aszály némi támogatást nyújt a White búza kivitelének és a               

folyamatos keresletnek a legtöbb nagy piacon. A nemrég bejelentett U.S. - Japán kereskedelmi             

megállapodás valószínüleg segít megőrizni U.S. részesedését ezen az alappiacon.  

 

 



 

DURVA SZEMCSÉS GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM 

 

ÁTTEKINTÉS 2019/20-RA 

Kukorica globális termelése növekedett, nagy termés van előrejelezve Kínának és Bolíviának mely            

ellensúlyozza Ausztrália és Kanada kisebb termését. Globális kereskedelem a múlt hónaphoz képest            

növekedett nagyobb behozatala van Taiwan-nak és Brazíliának. Brazília és Paraguay kivitele növekedett            

viszont Kanadának, Mexikónak és Laos-nak a kivitele csökkent. U.S. évad átlagos mezőgazdasági ára             

változatlan $3,85 per véka. 

 

KUKORICA ÁRAK 

A Novemberi WASDE (Világ Mezőgazdasági Kereslet és Kínálat Becslések) jelentés megjelenése óta fő             

exportőrök ajánlatai (Brazílián kívül) allig változtak. U.S. kvótái $4/tonna $170 kisebb kereslet miatt.             

Március 2019 óta ez az első alkalom, hogy U.S. kvótái folyamatos árstabilitást tapasztaltak Brazíl kvótákal               

szemben, melyek növekedtek $5/tonna $177 kisebb közeli készletek és erős külföldi kereslet miatt.             

Argentína kvótái növekedtek $5/tonna $170 a növekvő de rövid távú kereslet alatt, az esetleges export               

irányelv változása előtt. Fekete-tenger kvótái növekedtek $3/tonna $169. 

 

 

 

Kép. Kiválasztott export ajánlatok 

 

 



 

 

AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS ELLENÉRE, VIETNAM KUKORICA IMPORTJA TOVÁBBRA IS ERŐS 

 

Kép. Vietnam kukorica behozatala (Május-Április) 

 

 

A Vietnami Vám Statisztika szerint, 2019/20 év kukorica behozatala a legnagyobb. Kukorica behozatala             

egyáltalán nem lassúlt a ASF (African Swine Fever – Afrikai sertéspestis) megjelenése ellenére is Február               

2019-ben. A havi kukorica import Szeptemberben és Októberben a legmagasabb és második            

legmagasabb volt. A 1,66 millió tonna melyet Szeptemberben importáltak meghaladja az összes teljes             

gazdasági év összesített értékét 2009/10-től 2011/12-ig. 

Továbbra is jelentős mennyiségű kukorica lép be Vietnam-ba. Természetes kérdés, hogy ''hogyan            

használják ?''. Vietnam nem tesz közzé semmilyen kukorica kiviteli adatot. Nem voltak jelentések             

élelmiszer, vetőmag és ipari felhasználás változásokról sem. Vietnam éghajlata miatt a nagy mennyiségű             

kukorica hosszú távú tárolása valószínűtlen. Ennek eredményeként, magától érthetődik, hogy a           

takarmánynak és a maradéknak folytatódik a növekedése. 

Az első ASF jelentés óta csaknem 6 millió sertést vágtak le. 2018-tól (az adatok rendelkezésre állásának                

utolsó éve), az állományban 28,2 millió disznó volt. ASF-nek kétségkívül jelentős hatása volt a              

sertésállományra. USDA előrejelzése szerint növekedni fog a marha és csirkehús termelése Vietnam-ban,            

3% és 5% -al. 

 


