
OLAJOS MAGVAK:

VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

INDIA ENGEDÉLYEZI A GE SZÓJABAB IMPORTJÁT A BELFÖLDI DARA ÁRÁNAK EMELKEDÉSE MIATT

A géntechnológiától (GE) mentes indiai szója dara exportja növekszik az Egyesült Államok és Európa erős

keresletének növekedése miatt. India teljes szójabab exportja a 2020/21-es gazdasági évben (MY) elérte az 1,9

millió tonnát Május végéig, ami több mint kétszerese a tavalyinak. Ez a növekedés csökkentette a készleteket és

megemelte az árakat, negatívan befolyásolva a takarmánymarzsokat.

A hazai szójabab dara ára 2021 elején eltért a globális szinttől, mivel a készletek csökkentek és az export

folytatódott. Augusztus végén az árak közel $1200/tonna voltak, ami nagyjából háromszorosa a globális

átlagáraknak. Az indiai baromfi, tojás, tej és akvakultúra termelők, akik takarmányként a hazai szójabab darától

fügnek, történelmi lépésekre kényszerítették az indiai kormányt. Augusztus 24-én az indiai kormány Október

31-ig enyhített behozatali politikáján és legfeljebb 1,2 millió tonna szójadara behozatalt engedélyezett csak a

nyugati parton fekvő Nhava Sheva kikötőn és a Bangladesi határ Petrapole határátkelőjén keresztül.

Szeptember 3-án India bejelentette, hogy ezek a szállítmányok három további tengeri kikötőn - Mumbai,

Tuticorin és Visakhapatnam - keresztül is megérkezhetnek.

Kép. India szójabab dara exportja havi átlagos exportárakkal

India lépése, amely lehetővé teszi a GE szójabab dara behozatalát, előnyös az állattenyésztők és akvakultúra

termelők számára. A kormány fellépését azonban az aktivisták kritizálták a törvényességét és a környezeti

biztonságát megkérdőjelezve. Mások viszont azt állítják, hogy a kormány intézkedése túl késő, mivel

Októberben megérkezik az indiai szójatermés ami segít enyhíteni a szójabab hazai árait.

India első bejelentése, amely lehetővé tette a GE szójadara behozatalát Október 31-ig (7 hét múlva), csak két

kikötőn keresztül - egy szárazföldi és egy óceáni kikötőben, elsősorban konténerek számára - úgy tűnik,

korlátozza az Egyesült Államokból és Dél -Amerikából érkező nagy szállítmányokat. Kezdetben ez korlátozta



volna a belépő dara mennyiségét, három további tengeri kikötő megnyitása azonban kiszélesíti a nagy

szállítmányok lehetőségét, és lehetőséget ad arra, hogy a határidő betartása érdekében a tranzit

szállítmányokat más ázsiai piacokra tereljék. Ezt figyelembe véve nagyobb esély van az 1,2 millió tonnás határ

elérésére az Egyesült Államokból és Dél-Amerikából érkező közvetlen vagy átirányított nagy szállítmányok

révén.

ÁTTEKINTÉS 2021/22-RE

Előrejelzések szerint olajos magvak globális termelését 2021/22-re 629 millió tonnára becsülik, ami valamivel

alacsonyab, mint Augusztusban, elsősorban a kanadai repcetermelés 2 millió tonna csökkenése miatt. Ez

ellensúlyozza a szójabab termelés növekedését az Egyesült Államokban és a földimogyoró termelést Indiában.

Az olajos magvak importja kismértékben csökken, mivel az alacsonyabb repceimport ellensúlyozza a magasabb

szójabab importot. Az export töredékesen magasabb, mivel a nagyobb szójabab export ellensúlyozza a kanadai

repce kisebb exportját. A globális feldolgozás több mint 1 millió tonnával csökkent elsősorban az EU-ban,

Kanadában és az Egyesült Államokban az alacsonyabb repce feldolgozás miatt. Globális végső készletek több

mint 2 millió tonnával növekednek, mivel a nagyobb szójabab és napraforgómag készletek ellensúlyozzák a

repce készletek közel egymillió tonnás csökkenését.

Az előrejelzések szerint a fehérjetartalmú dara globális termelése 362 millió tonna, ami 800,000-el kevesebb,

mint Augusztusban, elsősorban az alacsonyabb repce dara termelése miatt. A fehérje dara behozatal csaknem

1 millió tonnával emelkedik, elsősorban a nagyobb indiai szójabab import miatt. A fehérje dara fogyasztása és

készletei többnyire változatlanok. A növényolaj globális termelése, kereskedelem és fogyasztás valamivel

alacsonyabb, míg a készletek közel 1 millió tonnával emelkednek az Indonéz és indiai nagyobb pálmaolaj

készletek miatt, ami ellensúlyozza a szójabab és repceolaj készletek csökkenését. A szójabab előrejelzett U.S.

szezon átlagos mezőgazdasági ára 95 centel csökkent $12,90 per vékára.

ÁTTEKINTÉS 2020/21-RE

A 2020/21-es olajos magvak globális termelése 601 millió tonna. A termelés több mint 1 millió tonnával

növekedett Augusztustól a nagyobb napraforgómag termelés miatt Argentínában, a nagyobb repce termelés

miatt Kanadában és a nagyobb földimogyoró termelésnek köszönve Szenegálban. Olajos magvak globális

importja közel 2 millió tonnával emelkedett a magasabb kínai szójabab behozatal miatt, amely ellensúlyozza a

kisebb repceimportot. Az olajos magvak exportja közel 1 millió tonnával növekedett az Argentín szójabab

nagyobb exportja miatt. Az olajos magvak feldolgozása 1 millió tonnával csökkent, elsősorban az alacsonyabb

szójabab feldolgozás miatt Argentínában. Olajos magvak globális készletei 3 millió tonnával növekednek a

nagyobb Kínai és Brazíl szójabab és Argentín napraforgómag készletek miatt.

Globális fehérje dara termelés közel 1 millió tonnával csökkent az alacsonyabb Argentin és U.S. szója dara

termelés miatt. A fehérje dara behozatala mintegy 700,000 tonnával növekedett, főleg a nagyobb indiai szója

dara behozatal miatt. A globális fogyasztás és a készletek többnyire változatlanok. Míg a globális növényolaj

termelés némileg alacsonyabb, az import közel 2 millió tonnával csökken elsősorban az alacsonyabb indiai

pálmaolaj behozatal miatt. Ennek eredményeként a pálmaolaj exportja több mint 1 millió tonnával

alacsonyabb és a készletek 1 millióval emelkedtek a nagyobb Indonéz készletek miatt. A szójabab előrejelzett

U.S. szezon átlagos mezőgazdasági ára 15 centel csökkent $10,90 per vékára.



EXPORTÁRAK

Kép. Szojabab export ára, Augusztus 2021

U.S. szójabab Augusztusi exportárai kismértékben csökkentek az időjárás javulása és a gyengülő kínai kereslet

miatt. Argentína árai kitartottak a növekvő kínai vásárlások miatt, míg Brazíliában az árak kissé csökkentek az

export lasúbb üteme miatt.

Kép. Szójabab exportára

Kép. Szójabab dara export ára, Augusztus 2021

A szójabab dara Augusztusi ára kissé csökkent Júliushoz képest, ami a szójabab árának csökkenő tendenciáját

tükrözi. Brazília árai tovább estek, hogy javítsák a versenyképességet Argentína exportjával.



Kép. Szójabab dara exportárai

Kép. Szójabab olaj és pálma olaj export ára, Augusztus 2021

U.S. szójaolaj ára Augusztusban csökkent, míg Argentína és Brazília ára emelkedett. U.S. szójaolaj ára csökkent,

mivel a megújuló dízelgyártás rövid távú kilátásai csökkentek az exportkereslettel együtt. Brazília és Argentína

ára emelkedett, mivel a vásárlók olcsóbb Dél Amerikai árukhoz fordultak. Pálmaolaj exportárai emelkedtek a

kisebb készletek miatt, és nyomon követték a szójaolaj globális árait.



Kép. Szójabab és pálmaolaj exportárai


