
OLAJOS MAGVAK:

VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

BRAZÍL SZÓJABAB EXPORT MÁRCIUSBAN REKORD NAGYSÁGÚ

A csalódást okozó Február után a Brazil szójabab export Márciusban megnövekedett és rekord 13,5 millió

tonnát ért el, ami 25%-kal haladja meg a 2020 Márciusi rekordot, amely 10,9 millió tonna volt. A késői

betakarítás az ültetés késleltetett kezdetének volt eredménye, több régióban az esős évszak időzítése

miatt. A vegetációs időszak végén a heves esőzések szintén bonyolították és lelassították a betakarítást,

ami az utolsó 3 év legalacsonyabb Februári exportjához vezetett. Március nagy hajósorokkal érkezett,

melyek várják a késleltetett betakarítást.

Lassú kezdet ellenére az export a helyi gazdasági év első 2 hónapjában (Február – Január) jelenleg

700,000 tonnával haladja meg a tavalyi rekordmennyiséget. A fennmaradó kiterjedt hajósorok miatt

lehetőség nyílik az Áprilisi rekordszállítás lehetőségére, amely meghaladhatja a tavalyi 14,9 millió tonnát.

A jelenlegi előrejelzés szerint 86,0 millió tonna melyet 2020 Októberétől 2021 Szeptemberig szállítanak,

rekord 81,8 millió tonna exportot igényel Februártól Szeptemberig, ami 4,4 milliót jelent 2020 előtt.

A U.S. gyártók valószínűleg az elkövetkező Október és Január közötti időszakban a 2020-as évekhez

hasonló versennyel fognak szembesülni Brazíliával. A jelenlegi előrejelzés azt feltételezi, hogy 4,8 millió

tonnát exportálnak az adott időszakra, a tavalyi 4,2 millió tonnával szemben. Ez összehasonlítható a

2020/21-et megelőző 3 évben átlagosan kiszállított 13,1 millióval. Mivel az Egyesült Államok

szójabab-vetése az USDA kezdeti előrejelzése és a piaci várakozások alatt vannak, 2021 végén a kisebb

globális szójabab-piac kilátásai növekedtek.

ÁTTEKINTÉS 2020/21-RE

Az előrejelzések szerint a 2020/21 olajos magvak globális termelése 598 millió tonna, több mint 2 millió

tonnával nagyobb mint Márciusban. A nagyobb szója- és repcetermések ellensúlyozzák a kisebb

napraforgómag termést. A szójabab-termelés több mint egymillió tonnával növekedett, főleg egy 2 millió

tonnás Brazíl terjeszkedéssel, amely több mint 500,000 tonna csökkenést ellensúlyoz Argentínában és

Paraguayban egyaránt. A repce termelése meghaladja az egymillió tonnát, elsősorban nagyobb indiai

termés miatt. A napraforgómag termése 370,000 tonnával kevesebb, főleg az EU és Oroszország



csökkentése miatt. Az olajos magvak exportja több mint egymillió tonnával növekedett, elsősorban a

nagyobb Brazíl és U.S. szójabab-export miatt. Az olajos magvak feldolgozása valamivel alacsonyabb. A

szójabab, a napraforgómag és a pálmamag feldolgozás csökkenését elsősorban a növekvő repce

feldolgozás kompenzálja.

Globális olajosmagvak készletei csaknem 4 millió tonnát növekedtek, elsősorban a nagyobb Brazíl és Kína

átvit készletek miatt, melyek ellensúlyozták a csökkent Argentin szójabab-készleteket. A fehérje liszt

termelése kissé csökken, míg az export részben növekszik. A fogyasztás csaknem 2 millió tonnával

csökken. Az alacsonyabb kínai szójababfogyasztást ellensúlyozta a kínai repceolaj fogyasztása. Végső
készletek 870,000 tonnával növekedtek, a nagyobb szója- és repce dara készletek miatt. Növényi olaj

globális termelése kissé alacsonyabb, főleg a csökkentett pálma- és pálmamagolaj-termelés miatt,

amelyet ellensúlyozza a nagyobb repceolaj termelés.

Növényi olaj exportja töredékesen csökken. Végső készletek 490,000 tonnával növekednek, elsősorban a

magasabb pálma és repceolaj kivitelnek köszönhetően. Az előrejelzett U.S.szezon szójabab átlagos

mezőgazdasági ára $0,10-el növekedett $11,25 per vékára.

EXPORTÁRAK

Kép. Szójabab export ára, Március 2021

Az U.S. szójabab exportára kismértékben emelkedett Márciusban, míg a Brazíl árak alacsonyak voltak, az

Argentín árak pedig erőteljesebb csökkenést mutattak. A U.S árak megközelítették a 7 éves csúcsot, mivel

a késő szezonban folytatott export tovább csökkentette a készleteket. Brazíl árak kismértékben

visszaestek a szezonálisan várható nagy új termés és a magasabb exportálható készletek miatt. Az

Argentín szójabab ára csökkent, mivel az esőzések szükséges nedvességet szolgáltattak, és lassították a

termésveszteséget az aszály sújtotta régiókban.

Kép. Szójabab dara export ára, Március 2021

A dara ára Március folyamán csökkent, tükrözve a szezonban bekövetkezett feldolgozás növekedését és

az új-termés készletek rendelkezésre állását Brazíliában és Argentínában folyó szójabab-betakarítással.

Kép. Szójabab olaj és pálmaolaj export ára, Március 2021



Az olaj árak Márciusban folytatták a közel 12 hónapos emelkedést. Szója olaj ára Márciusban megugrott a

kisebb növényi olaj készletek és a bioüzemanyag-felhasználásra szánt szója olaj iránti nagyobb kereslet

elvárásainak köszönhetően, ami a U.S. szója olaj árát évtizedes csúcsra emelte. Pálma olaj ára enyhén

emelkedett az erős Márciusi export és a rivális olajok nyomon követése miatt.

Kép. Szójabab exportárai

Kép. Szójabab dara exportárai



Kép. Szójabab és pálmaolaj exportárai

EXPORTÉRTÉKESÍTÉS

Kép. U.S. szójabab felhalmozott kivitele Kép. U.S. szójabab rendezetlen értékesítés

Április 1 befejeztével, 2021 Április 1 befejeztével, 2021

Április 1 befejeztével, 2021, az összesített globális U.S. szójabab szállítmányok elérték a 59,0 millió

tonnát, Kína képezi 60% (35,8 millió tonna). Kínába irányuló export csaknem megháromszorozódott

ugyanehez az időszakhoz képest 2019/20-ben. Az összes rendeltetési helyre irányuló rendezetlen

értékesítés 5,6 millió tonna, ami 6 százalékkal több, mint tavaly. Ezeket a Kínába irányuló, alig több mint

900,000 tonnás rendezetlen értékesítés vezeti, ami majdnem megduplázódott a tavalyihoz képest. Az

értékesítés és a kínai export növekedése következtében az összes globális export kötelezettség új

rekordot ért el mely 64,7 millió tonna, ami közel 75 százalékkal (27,4 millió tonnával) magasabb, mint

tavaly.

Kép. U.S. szójabab teljes kötelezettségek

Április 1 befejeztével, 2021


