
GABONA:

VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

A GLOBÁLIS ÁRPAKERESKEDELEM A TERMELÉSCSÖKKENTÉS ELLENÉRE IS NÖVEKSZIK

Kép. A 2021/22 Május és Szeptember előrejelzések                                        Kép. Takatmányárpa átlagos globális

összehasonlítása exportára

Annak ellenére, hogy a Májusi USDA eredeti előrejelzéshez képest 5%-kal csökkent a globális termelés, a

2021/22-es árpa globális kereskedelmére vonatkozó előrejelzés ugyanebben az időszakban valóban

emelkedett. A legnagyobb globális árpa termelők és exportőrök közül Kanada és Kazahsztán várhatóan

lényegesen kisebb terméssel fognak rendelkezni 2021/22-ben mint eredetileg előre jelezték, Május és

Szeptember között mindkét ország előrejelzésében 38% termeléscsökkenéssel. A száraz időjárási körülmények

hozzájárultak a termés kilátásainak romlásához.

Kereslet várhatóan továbbra is erős marad az árpa iránt, amelyet elsősorban Kína és Szaúd-Arábia vezet. Ez a

két ország a világ legnagyobb árpaimportőre, a világkereskedelem mintegy felét képezik. Május és Szeptember

között a Szaúd -Arábia behozatalára vonatkozó 2021/22 előrejelzések nem változtak; Kína esetében az import

400,000 tonnával csökkent, annak ellenére, hogy Kanada exportja 2,5 millió tonnával csökkent, (Kína

legnagyobb beszállítója volt 2020/21-ben). Ezenkívül Vietnam és Thaiföld árpaimportja növekedett, mivel az

Ausztrál árpaexport Kínába leált az év elején. Ezekben az országokban a kereskedelem nagy része várhatóan

takarmányminőségű árpára vonatkozik, bár Kína nagy mennyiségben importál maláta minőségű árpát is.

E kereslet kielégítése érdekében más exportőrök további árpát préselnek ki, hogy pótolják Kanada és

Kazahsztán által hagyott hiányt. Ukrajna és Ausztrália esetében az előrejelzések szerint a termelés és az export

magasabb lesz Szeptemberben mint Májusban, ami ellensúlyozza Kanadát és Kazahsztánt érintő
csökkenéseket. A világ legnagyobb árpagyártójának, az Európai Uniónak a termelési előrejelzése is enyhén



csökken, de a Kanadától érkező csökkent verseny várhatóan javítja az EU exportkilátásait. Ebben a hónapban a

globális árpaexport (Okt-Szep) az előrejelzések szerint 33,5 millió tonna lesz, körülbelül 500,000 tonnával több,

mint Májusban, és ha megvalósul, akkor ez lesz a második legnagyobb kereskedelmi forgalom a 2020/21-es év

után. Ezzel a kereskedelmi szinttel és az alacsonyabb előrejelzett termeléssel a végső készletek 2,7 millió

tonnával csökkentek Májushoz képest. Globális árpaárak is helyreálltak a több nagy gabonatermelő
betakarítási nyomása miatt, és most 25%-kal magasabbak mint egy évvel ezelőtt. A megnövekedett kukorica

árak az árpa versenyképességéhez is hozzájárulnak.

BÚZA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

ÁTTEKINTÉS 2021/22-RE

Globális termelés ebben a hónapban növekszik, Ausztráliának, Kínának és Indiának nagyobb termése van.

Globális fogyasztás növekedése több takarmányt és maradék felhasználást eredményez. Készletek növekedtek

az Európai Unióban, Kanadában és Indiában. Előrejelzés szerint a globális kereskedelem növekszik,

Bangladesnek, Iránnak és Kazahsztánnak növekszik az importja, míg Ausztráliának és Indiának az exportja

növekszik. U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ár 10 centel csökkent $6,60 per vékára.

BÚZA ÁRA

Belföldi árak: U.S. búza osztályának ára növekedett ebben a hónapban. Soft White Winter (SWW) búza ára

$92/tonna növekedett $450-re, közel kétszerese az egy évvel ezelőtti értéknek. Ebben a gazdasági évben a

kereslet továbbra is erős maradt, és e búzaosztály exportja kevesebb mint 10%-kal csökkent az előző évhez

képest, annak ellenére, hogy a termelés közel egyharmaddal csökkent. A magasabb árak azonban jóval

alacsonyabb rendezetlen eladáshoz vezettek. Hard Red Spring (HRS) búza ára $7/tonna növekedett $405 ahogy

a betakarítás a végéhez közeledik, ami egy kisebb tavaszi búza termést tükröz. Hard Red Winter (HRW) búza ára

$14/tonna növekedett $332 és Soft Red Winter (SRW) búza ára $26/tonna növekedett $309 a kisebb globális

betakarítás miatt.

Kép. U.S. napi FOB kiviteli ajánlatok



Globálisan: fő búzaexportőrök árai tovább emelkedtek az elmúlt hónapban. EU és Argentína kvótái csak

$5/tonna és $8/tonna növekedtek nagyobb termés miatt. Oroszország kvótái $13/tonna növekedtek kisebb

betakarításal és folyamatosan növekvő exportadókkal. Ausztrália kvótái $15/tonna növekedtek annak ellenére,

hogy javulnak a kilátások a következő termésre. U.S. kvótái $14/tonna növekedtek míg Kanada kvótái csak

$5/tonna növekedtek annak ellenére, hogy a termelési kilátások továbbra is romlanak.

Kép. Nemzetközi napi FOB kiviteli ajánlatok

BANGLADES INDIÁHOZ FORDUL BÚZABEHOZATALÉRT

A bangladesi búzaimport közel háromszorosára növekedett az elmúlt évtizedben a viszonylag stabil

búzatermelés, az étkezési preferenciák jelentős változása a búzaalapú élelmiszerek irányába és a népesség

növekedése miatt. A rizsfogyasztás 5%-kal 36,5 millió tonnára növekedett, míg a búza esetében majdnem

megkétszereződött 7,8 millió tonnára. Azonban a rizstől eltérően, amelyhez Banglades jellemzően önellátó, a

búza iránti kereslet növekedését elsősorban az import fogja kielégíteni. Az elmúlt néhány évben a fő
exportőrök versenyeztek a piaci részesedésért ezen a nagy és növekvő piacon - mára a világ ötödik legnagyobb

búzaimportőre - míg a szomszédos India alig exportált valamit. 2020/21-ben India hirtelen az elsődleges

szállítóvá vált Bangladesbe és több mint 1,8 millió tonna búzát küldött.

Kép. Banglades: búza termelése és behozatala



Az elmúlt években Banglades nagyrészt versenyképes árú Fekete-tengeri szállítóktól, Oroszországtól és

Ukrajnától vásárolt, bár prémium kanadai vörös tavaszi búzát is vásárol. 2020/21-ben azonban Ukrajna kisebb

terméssel szembesült, Oroszország adóztatni kezdte exportját és a globális búza és fuvardíjak megugrottak, így

Banglades közelebb kezdett vásárolni az otthonához. Az indiai búza ára hirtelen vonzó volt más exportőrökhöz

képest, amit az indiai bőséges készletek is elősegítettek. Banglades kereslete miatt az indiai export 7 év

legmagasabb szintjére emelkedett.

Bangladesi importkereslet várhatóan növekedni fog, de a növekedést várhatóan tompítani fogják a viszonylag

magas globális búzaárak. A piaci részesedések várhatóan változnak, mivel a kulcsfontosságú beszállítók

szemügyre vették ezt a dinamikus piacot. Súlyos aszály csökkentette a kanadai búzaexport kilátásait. U.S. HRS

készletek drágák, ezért az U.S. export számára kihívást jelent a csökkentett kanadai készletek teljes pótlása.

Banglades valószínűleg továbbra is jelentős mennyiségeket importál Indiából, de visszatérhet Ukrajnába is,

mivel mindkét exportőr rekordtermeléssel és készletekkel büszkélkedik. Más exportőrök melyek nagy

exportálható készletekkel rendelkeznek, mint például Argentína és Ausztrália, növelhetik az értékesítést

Bangladesbe. Eddig az Európai Unió, annak ellenére, hogy vezető globális exportőr, korlátozott sikert ért el a

Bangladesi piacon.

Kép. Banglades: búza import

A jövő évi piaci részesedést nemcsak az exportárak határozzák meg, hanem a bangladesi költségek is. Mivel a

szállítási dijak továbbra is erősek, Indiának továbbra is előnye van abban, hogy versenyképes áron látja el a

piacot.

NÖVEKVŐ DURUMÁRAK KIHÍVÁST JELENTENEK A FŐ TÉSZTAEXPORTŐRÖK SZÁMÁRA

Kép. Tészta globális exportja



A tészta iránti globális kereslet 2020 első felében megugrott, mivel a járvány miatt otthon maradási rendelések

megnövelték a tészta termékek fogyasztását. A 2019/20-as kereskedelmi évben a tészta exportja meghaladta

az 5 millió tonnát, és erős maradt 2020/21-ben. A durumbúza készletének csökkenése azonban további

kihívásokat jelentett a világ legnagyobb tésztagyártói és exportőrei számára a jelenlegi kereskedelmi évben.

Olaszország jellemzően uralja a globális tésztapiacot. A Nemzetközi Tésztaszervezet adatai szerint Olaszország

volt a vezető tésztagyártó 2019-ben 3,8 millió tonnával, amelyet az Egyesült Államok és Törökország követ. Ezek

az országok durumbúzát termelnek a tésztagyártás fő nyersanyagát. Tekintettel azonban a tészta iránti növekvő
keresletre, a fő tésztagyártó országoknak további durumbúzát kell importálniuk, hogy kiegészítsék a hazai

ellátást.

Ahogy a forró és száraz időjárás pusztította a durum terméseket az Északi Féltekén, az ebből eredő szűkös

készletek miatt a durum ára megugrott. Ez a nagy tésztagyártóknak megnövekedett hiányt és magasabb

termelési költségeket jelentett. Olaszországban a belföldi és az import durumbúza ára $400/tonna fölé

emelkedett. Ezek az árak megközelítik a 2008-ban elért rekordszintet.

Kép. Olasz durum búza árak

A rendkívül magas durumárak mellett a tésztaárak is valószínűleg emelkedni fognak 2021/22-ben. A

legnagyobb tésztaexportőrök Törökország, az Európai Unió (elsősorban Olaszország) és Kína küzdhet a tészta

exportárakért és csökkenő szállítmányokat láthatnak. Ez különösen igaz az árérzékenyebb piacokra, beleértve

Venezuelát, Szomáliát és Irakot, amelyek áttérhetnek a megfizethetőbb alternatívákra, például a rizsre. További

fő tésztaimportőrök az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Japán. Tekintettel arra, hogy ezeken

a piacokon az egy főre jutó jövedelmi szint magasabb, kevésbé valószínű, hogy az emelkedő tésztaárak rontják

a keresletet.



DURVA SZEMCSÉS GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

ÁTTEKINTÉS 2021/22-RE

A globális kukoricatermesztés Argentínában, Kínában és az Egyesült Államokban nagyobb termést produkál,

ellensúlyozva a kisebb termést Oroszországban és Szerbiában. Globális kereskedelem magasabb mint a múlt

hónapban, mivel Argentína és az Egyesült Államok nagyobb exportja meghaladja Brazília, Oroszország és

Szerbia exportjának csökkenését. Globális import növekszik Kanadában és Mexikóban. U.S. szezon átlagos

mezőgazdasági ár 30 centel csökkent $5,45 per vékára.

ÁTTEKINTÉS 2020/21-RE

Globális kukoricatermelés növekedett a múlt hónaphoz képest, mivel Argentínában és Indiában a nagyobb

termés több mint ellensúlyozta Brazília termésének csökkenését. Globális kereskedelem kissé visszaesett, az

Egyesült Államokban csökkent az export, viszont Argentínának, Indiának és Oroszországnak nagyobb volt az

exportja. Globális import csökkent, főleg Brazíliában, Vietnambna és Zimbabwében, az Európai Uniónak viszont

nagyobb volt a behozatala. U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ár 5 centel növekedett $4,45 per vékára.

KUKORICA ÁRAK

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

jelentősebb exportőr ajánlatok csökkentek. Brazília kvótái csökkentek $9/tonna $258-ra és Argentína kvótái is

csökkentek $10/tonna $230-ra a betakarítás nyomása miatt. Ukrajna kvótái csökkentek $3/tonna $265-re

rekordterméssel kapcsolatos várakozások közepette. U.S. kvótái csökkentek $9/tonna $267-re a gyenge külföldi

kereslet miatt. Az amerikai parti őrség megnyitotta az Alsó Mississippi folyót az összes hajóforgalom előtt az

Ida hurrikán után, bár a zsilip működése továbbra is súlyosan akadályozva van.

Kép. Kiválasztott export ajánlatok, FOB



INDIA KUKORICAEXPORTJA DÉLKELET-ÁZSIÁBA MEGNÖVEKSZIK A SZŰK GLOBÁLIS KÉSZLETEK KÖZEPETTE

Az indiai kukorica ára nem volt versenyképes a világ legnagyobb exportőreinek uralkodó áraival. 2020/21-ben a

magas globális kukoricaárak, amelyeket a szárazság miatt csökkent Brazíl termelés és az Egyesült Államokban

csökkent készletek okoztak, kivitelezhető lehetőségé tették az indiai kukoricát a globális piacon. India átlagos

FOB-exportára 2021 Májusában $243/tonna volt, kevesebb, mint az Egyesült Államokban ($269), Brazíliában

($304/tonna) és Ukrajnában ($292). Ez és a belföldi baromfiágazat COVID-19 miatti lassulásával együtt,

katalizátora volt az indiai kukoricaexport robbanásszerű növekedésének. India várhatóan 3,5 millió tonna

kukoricát szállít 2020/21-ben (Okt-Szep), Vietnamba és Malajziába irányuló export pedig több mint 1,1 millió

tonna együttesen, ami majdnem annyi mint a 2019/20-as év India összes kukoricaexportja.

Kép. Kukorica készletek és használat aránya

Kép. India kukorica kivitele



Kép. India exportpiaci részesedése

A növekvő fuvardíjak egy másik oka annak, hogy az indiai kukorica bejut a Délkelet-Ázsiai országokba. Az óceáni

fuvardíjak gyorsan növekedtek Kína nagyobb kereslete miatt a mezőgazdasági termékek iránt, ami

torlódásokhoz vezetett a kínai kikötőkben, késésekhez és a hajók rendelkezésre állásának csökkenéséhez.

Korábban Malajzia és Vietnam kukoricát szerzett Brazíliából, Argentínából és Ukrajnából; viszont a konténerek

hiánya és a fuvardíjak növekedése alternatív beszállítók keresését igényelte. Ez lehetőséget biztosított az indiai

exportőrök számára, hogy beszállítóként árelőnyben kielégítsék a kielégítetlen keresletet.

KÍNA KUKORICA FOGYASZTÁSA FELÜLVIZSGÁLVA

Kína teljes kukoricafogyasztását 2020/21-re ebben a hónapban csökkentik. A takarmány és maradék

felhasználási kategóriát alacsonyabbra állítják, hogy megfeleljen a fehérje dara felhasználásának előrejelzett

növekedéséhez, és tükrözzék más gabonafélék nagyobb mértékű felhasználását. Az Élelmiszer, Vetőmag és

Ipari felhasználást (FSI) alacsonyabbra becsülik, ami tükrözi a kukorica alapú termékek exportjának csökkenését

és feltételezve, hogy az egyéb alternatívákhoz képest kevesebb kukoricát használnak fel etanol üzemanyag

előállítására.

Kép. Kína Kukorica alapú termékek exportja Október-Július

Kukorica őrlésre vonatkozó adatok Kínában nem nyilvánosak, de a kínai vámügyi adatok azt mutatják, hogy a

kukorica alapú fő termékek exportja messze elmarad az elmúlt évektől. Az első 10 hónapban (Okt-Júl) a

kukoricakeményítő exportja 2015/16 óta a legkisebb volt, míg a kukorica alapú édesítőszerek exportja a

legkisebb 2014/15 óta. Kína az elmúlt években a kukoricakeményítő legnagyobb exportőre volt. A kukorica

alapú édesítőszerek tekintetében Kína 2019/20-ban felülmúlta az Egyesült Államokat és a legnagyobb exportőr

lett. Másrészt a manióka, a kukorica alternatívája az üzemanyag etanol termelésben, 56%-kal 4,1 millió tonnára

növekedett az egy évvel ezelőttihez képest, ami 2017/18 -a óta a legnagyobb mennyiség.

Az előrejelzések szerint a kukorica takarmányozási és maradékfogyasztási felhasználása növekedni fog annak

ellenére, hogy a múlt hónaphoz képest kissé csökkent az árpa nagyobb használata miatt. A sertésállományok

Afrikai Sertéspestisből való felépülésével a takarmányok iránti kereslet támogatta az árakat. A belföldi

kukoricaár a rekordszintek közelében maradt, annak ellenére, hogy az év elején a búza és rizskészletek jelentős

mértékben felszabadultak a tartalékokból, amint arról a sajtó is beszámolt. A belföldi piacon tapasztalható erős

árak azonban megnövelték a molnárok költségeit.



Kép. Kukorica árak ($/tonna)

2021/22-re Kína kukorica termelését ebben a hónapban magasabbra módosítják. Az előrejelzések szerint a

takarmány és a maradékfogyasztás növekedni fog a rendelkezésre álló nagyobb készletek támogatásával. Az FSI

fogyasztása azonban jelenleg az előrejelzések szerint csökkenni fog azzal a feltételezéssel, hogy az üzemanyag

etanolos műveletek előnyben részesítik az olcsóbb alternatívákat (azaz a manióka) a hazai kukoricával

szemben. Az importált manióka egységértéke átlagosan $272 tonnánként 2020/21-ben.


