
Situácia na trhu s obilninami a olejninami 22.11.2016 

 

1. Sójové bôby: 

Americkí farmári plánujú zasiať na budúci rok o 2 mil. ha viac sójových bôbov na celkovej  

 ploche 35,9 mil. ha. Plochy sóje budú rozšírené na úkor plôch pšenice, ktorá bude zasiata na 

 ploche 19,1 mil. ha, čo je najnižšia plocha od roku 1919. Kukurica bude zasiata na ploche 36,8 

 mil. ha podobne ako minulý rok.  

Informácie pochádzajú zo súkromného dotazovania od amerických farmárov. 

2. Rastlinné oleje: 

Nárast rastlinných olejov pokračuje. Cena repkového oleja dosiahla 835 Eur/ ton, sójového 

 oleja 815 eur/ ton v Hamburgu. Palmový olej v Rotterdame dosiahol cenu 720 Eur/ton. 

3.Repka: 

Rast repkového oleja podporil i rast repky, ktorá sa po prechodnom poklese opäť pokúsila 

 zdolať hranicu 400 eur/to na Euronext, kde je silná hranica odporu na úrovni 401 Eur. Po jej  

 prekonaní je predpoklad, že do Vianoc uvidíme atakovať hranicu 405-407 Eur, k čomu môže 

 prispieť nárast ceny sójových bôbov a sójového oleja. Rast ceny repky je podporovaný 

 i nárastom dopytu na fyzickom trhu, ktorý ostáva krátko pred vianocami čím ďalej tým viac 

 bez ponuky a očakáva po novom roku ďalší rast cien. Rast cien úrody 2016 spôsobuje i nárast 

 cien úrody 2017, čo prináša so sebou prvú možnosť hedžovania cien. 

4. Pšenica: 

Svetové zásoby pšenice odhadované na 240 mil. ton stále vytvárajú tlak na ceny i keď 

v posledných mesiacoch je možné sledovať odpútanie sa od minimálnych cien zo septembra 

a nárast ceny o 10 Eur. Aktuálny cenový rast možno pripisovať mlynárom a výrobcom 

kŕmnych zmesí, ktoré sa v tomto období predzásobujú na obdobie Vianoc a január budúceho 

roku. 

Čím ďalej tým väčší význam na svetovom obchode s obilím hrá čiernomorský región. V roku 

 2012/2013 vyprodukovali krajiny tohto regiónu 130 mil. ton obilia, z toho Rusko 80 mil. ton 

 a Ukrajina 50 mil. ton. V aktuálnom roku obidve  krajiny vyprodukovali 180 mil. ton. Rusko 

 114-118 mil. a Ukrajina 64 mil. ton. V roku 2010/2011 expedícia pšenice z regiónu dosiahla 

 30mil. ton, v aktuálnom roku sa očakáva export 75-80 mil. ton. 

Naopak export USA dosahuje najnižšie objemy od roku 1974. 

5. Export/Import EU: 

Vývoz pšenice k 15.11.2016 dosiahol 9 mil. ton, minulý rok 8,2 mil. ton. Vývoz jačmeňa 

 k rovnakému dátumu je 1,6 mil. ton, minulý rok 4,5 mil. ton. 

Dovoz kukurice je s 3,1 mil. ton nižší ako minulý rok 3,9 mil. ton. 

 

 



6. Prognóza vývoja do konca roku: 

 

REPKA:  

 predpoklad rastu na MATIF-e  na úroveň 405-407 Eur. 

 Ďalší rast prémií na fyzickom trhu 

PŠENICA:  

 1-2 týždne posledné možnosti doplnenia zásob mlynármi 

 Predpoklad stabilných cien minimálne do 1/2017 

KUKURICA: 

 Spracovatelia sú zásobení čiastočne i na prvý kvartál  

 Predpoklad mierneho rastu cien v termíne 2-3/2017 

 

7. Grafy z 22.11.2016 

 



 

 

 



 

 

 

 


