
GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

BÚZA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

ÁTTEKINTÉS 2020/21-RE

Globális termelés kissé alacsonyabb, mivel az Európai Unió, Etiópia és Japán lefelé irányuló felülvizsgálata

több mint ellensúlyozta Argentínában a nagyobb termést. Globális fogyasztás növekszik, mivel a nagyobb

takarmány- és maradékfelhasználás Kínában ellensúlyozza az Európai Unió-ban történő csökkenést.

Előrejelzések szerint a globális készletek alacsonyabbak, főleg a kínai készletek várható csökkennése

miatt, először 2012/13 óta. Oroszország és az Európai Unió exportja növekszik, míg Argentína exportja

csökken. U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ár továbbra is $5,00 per véka.

BÚZA ÁRA

Belföldi árak: U.S. búza legtöbb osztályának ára csökkent a Márciusi WASDE (Világ Mezőgazdasági

Kereslet és Kínálat Becslések) jelentés megjelenése óta, tükrözve az északi féltekén a téli búza jobb

körülményeit. Hard Red Winter (HRW) búza árának volt a legnagyobb változása, $28/tonna csökkent

$256 a javuló feltételek és csökkent export iránti kereslet miatt a Nyugati féltekéről. Soft White Winter

(SWW) búza ára $27/tonna csökkent $265, a külföldi piacokra történő lassúbb szállítások miatt. Hard Red

Spring (HRS) búza ára kisebb beültetett terület ellenére is csökkent $14/tonna $280, és Soft Red Winter

(SRW) búza ára is szintén csökkent $11/tonna $272.

Kép. U.S. napi FOB kiviteli ajánlatok

Globálisan: legtöbb nagy exportáló országban a búza ára a múlt hónapi WASDE jelentés után csökkent,

mivel a téli búza körülményei javultak több kulcsfontosságú termelési régióban. Ezenkívül egyes

importőrök késleltetik a vásárlásokat és várják a közelgő betakarítást, alacsonyabb új termés árakra



számítva. Az elmúlt hónapban a legnagyobb csökkenés Oroszország esetében történt, ahol a

terméskilátások javultak és az exportárak enyhültek a jelenlegi exportpolitika közepette. Kvótái jelenleg a

legversenyképesebbek. EU kvótái szintén enyhültek és kissé Oroszország felett maradnak. Argentína

kvótái csökkentek a mezőgazdasági termelők értékesítésének lassulásával. Ausztrália kvótái kissé

alacsonyabbra fordultak az új készletek miatt, de továbbra is az ázsiai piacok erős kereslete támogatja

őket. Kanada kvótái jelenleg a legmagasabbak a fő beszállítók között.

Kép. Nemzetközi napi FOB kiviteli ajánlatok

DURVA SZEMCSÉS GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

ÁTTEKINTÉS 2020/21-RE

Kukorica globális termelése növekedett a múlt hónaphoz képest, nagyobb termése van Pakisztánnak,

EU-nak és Ecuador-nak, viszont Argentínának és Indonéziának kisebb termése van. Globális

kereskedelem lényegében változatlan, de előrejelzésel szerint U.S. exportja magasabb lesz ami

ellensúlyozza a csökkent Brazíl és Ukrajnai kivitelt. U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ár változatlan

$4,30 per véka.

KUKORICA ÁRAK

Globális: a Márciusi WASDE (Világ Mezőgazdasági Kereslet és Kínálat Becslések) jelentés megjelenése óta

a jelentősebb exportőr ajánlatok lényegében változatlanok maradtak. Argentína kvótái növekedtek

mindössze $1/tonna $239, így a legfontosabb exportőrök között a legolcsóbb. Brazília kvótái, csökkentek

$5/tonna $271, továbbra is magasabbak a többihez képest. Ukrajna kvótái (korábban Fekete-tenger

néven jelent meg) csökkentek $2/tonna $262. A NASS Prospective Plantings jelentését március 31-én

tették közzé, és a vetés szándék az ipar elvárásai alatt volt. Kukorica határidős növekedése ellenére U.S.

export-kvótái nem változtak, és $4/tonna csökkentek $251-re.



Kép. Kiválasztott export ajánlatok, FOB

KANADA DURVA SZEMCSÉS GABONA KIVITELE NÖVEKSZIK

Kanadában a durva szemcsés gabona - kukorica, rozs, árpa és zab - együttes exportja várhatóan új

csúcsot fog elérni 2020/21-ben, elsősorban az árpa vezetésével. Ezen gabonafélék nagy részében az

Egyesült Államok volt a legfőbb célállomás, míg más országokba irányuló export növekedett, tükrözve az

egyes gabonák kereskedelmi dinamikáját.

A kukoricaexport jelenleg az előrejelzések szerint fellendüléshez vezet a múlt évhez képest amelyet az

európai kereslet támogat, míg a rozs export tükrözi az Egyesült Államokban az élelmiszer- és

takarmányfelhasználás iránti keresletet.

Kép. Kanada durva szemcsés gabona kivitele (Okt-Szep)



Az előrejelzések szerint az árpa exportja 2020/21-re 3,6 millió tonna. Ha megvalósul, akkor ez lenne a

legnagyobb mennyiség 1993/1994 óta. Míg Kína volt a legfőbb úti cél, Kanada Kínába irányuló

exportlehetőségei javultak tavaly óta, mert Kína ''anti-dumping'' (ez egy vám, amelyet a hazai kormány

vet ki a külföldi behozatalra, amely véleménye szerint a valós piaci érték alatt vannak) és kiegyenlítő
vámokat vezetet be az árpa legfőbb beszállítójára, Ausztráliára. Sőt, Kína aktívan megvásárolta a

versenyképes árú takarmányszemeket a belföldi kukorica helyettesítőjeként. 2020 Októberétől 2021

Februárjáig az árpa Kínába irányuló exportja már megegyezik az elmúlt év egész kivitt mennyiségével.

Kanada az ötödik legnagyobb árpaexportőr a világpiacon.

Kép. Kanada zab exportja (Okt-Szep)

Zab esetében Kanada volt a legnagyobb exportőr. Jelenlegi előrejelzések szerint zab exportja 2020/21-

évre 2,0 millió tonna, a legnagyobb 2007/08 óta. Egyesült Államok volt a legfontosabb piac, amelyet

támogatta a jó minőségű takarmány iránti kereslet a lovak és élelem számára. Tavaly óta jelentősen

megnövekedett az export Latin-Amerikába, különösen Chilébe. Chile kibővítette a zab feldolgozását és

exportálja a szomszédos országokba. Átlagosan a kanadai zabtermelés közel felét exportra szánják.


