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___________________________________________________________________________
Pšenica
Svetová produkcia
763,92
776,78
Svetové zásoby
300,29
301,19
USA zásoby
29,93
28,25
___________________________________________________________________________
Kukurica
Svetová produkcia
1116,53
1136,31
Svetové zásoby
303,13
287,67
USA zásoby
48,76
38,15
___________________________________________________________________________
Sójové bôby
Svetová produkcia
339,00
361,82
Svetové zásoby
96,04
83,74
USA zásoby
14,28
3,25
___________________________________________________________________________

Pšenica
Napriek opätovnému navýšeniu odhadov produkcie pšenice pre rok 2020/21 je bilancia
i naďalej tesná. Dôvodom môže byť vyššia spotreba a vyšší export, ako uviedla USDA marcová
správa. Kvôli stúpajúcej austrálskej úrode zvýšilo USDA svoj odhad úrody 2020/21 na rekordné
číslo 776,8 mil. ton. To predstavuje o 3,3 mil. ton viac, ako sa odhadovalo v mesiaci február.
Celosvetová spotreba bola navýšená o 6,6 mil. ton na 775,9 mil. ton.
Spotreba Číny rastie a nárast importu za rok 2020/21 sa odhaduje na 10,5mil. ton, pričom
očakávania USDA boli však vo februári o 0,5 mil. ton nižšie. V porovnaní s minulým rokom by
mohol byť import skoro dvojnásobne tak vysoký. Taktiež Pakistan, blízky východ a Nigéria
nakupujú pravdepodobne viac pšenice.
Obchodovanie so pšenicou dosiahlo rekordnú hodnotu
Predpokladaný svetový obchod za rok 2020/21 dosiahne rekordnú hodnotu 197,7 mil. ton.
hlavne kvôli zvýšenému exportu z Austrálie a Kanady. Správa prezentovala rovnaký odhad
exportu v porovnaní s februárom pre USA, EU27, Rusko a Ukrajinu.

Reakcie na burze
Kurzy pšenice po zverejnení správy mierne stúpli. Neskôr došlo k poklesu.
Ceny Kukurice a sóje po zverejnení správy začali prudko klesať, pretože sa očakával ďalší
pokles svetových zásob, čo sa nepotvrdilo.
Celosvetové konečné zásoby za rok 2020/21 predpokladá USDA o 3,0 mil. ton nižšie ako vo
februári a počíta s 301,2 mil. ton pšenice. Zásoby sú o niečo vyššie ako Celkovo by boli v roku
2019/20. Vzhľadom k vysokej austrálskej úrode pšenice sa počítalo s nárastom zásob.
Kukurica
USDA správa odhaduje globálnu produkciu kukurice v 2020/21 o cca. 2,2 mil. ton vyššiu, ako
pred mesiacom na skoro 1,14 mld. ton. Dôvodom tohto vzrastu je vyššia juhoafrická úroda.
US-Ministerstvo neurobilo zníženie produkcie v južnej Amerike napriek suchu v Argentíne
alebo zvýšeným zrážkam v čase zberu v Brazílii.
USDA správa navýšila spotrebu kukurice na 1,15 mld. ton. Nárast je predovšetkým
v juhovýchodnej Ázii ale bez podstatného vplyvu na svetový trh. Pre veľké exportné
a importné krajiny sa čísla nezmenili. Marcová bilancia mierne znížila napätie v zásobovaní
kukuricou. Zásoby 2020/21 mierne stúpli na 287,7 (predošlý mesiac 286,5) mil. ton oproti
očakávaniam, ktoré boli na úrovni 285,3 mil. ton.
Globálne zásoby sóje mierne stúpajú
USDA správa svojimi číslami upokojila vývoj cien sóje. Pre US- bilanciu ostáva všetko naďalej
nezmenené, ako vo februári. Ministerstvo pre konečné stavy 2020/21 oproti očakávaniam
analytikov neredukovalo zásoby, dokonca ich zvýšilo o 0,4mil. ton na 83,7 mil. ton . Nie je to
veľa, no analytici na burze počítali skôr s miernym poklesom.
Produkcia sóje v 2020/21 by mala byť o niečo vyššia, než sa očakávalo vo februári. Ako uvádza
USDA, momentálny odhad je 361,8 mil. ton (v predošlom mesiaci 361,1 mil. ton). Úroda
v Brazílii by mohla aj napriek stratám spôsobeným dažďom vzrásť o 1,0 mil. ton na 134,0 mil.
ton. Oproti tomu Ministerstvo znižuje svoje očakávania kvôli veľkému suchu v Argentíne o 0,5
mil. ton na 47,5 mil. ton. V exportoch a importoch sa sotva niečo zmení oproti mesiacu
február.
Burza reagovala výrazným poklesom, čo sa odzrkadlilo i prudkým prepadom cien repky z úrody
2020.
Dôležitým faktorom ďalšieho vývoja cien sóje bude počasie v južnej Amerike. Zatiaľ čo farmári
v Brazílii musia žatvu úrody kvôli dažďu posunúť na neskôr, niektoré časti Argentíny trpia
veľkým suchom. Podľa údajov od organizácie AgRural žatva v Brazílii je na úrovni 35%
v minulom roku bolo o takomto čase pozberaných 49% plôch. Celkový export sóje z USA
v aktuálnom hospodárskom roku dosiahol i 52,59 mil. ton, čo oproti 30,01 mil. tonám
v rovnakom časovom období uplynulého roku je prudký nárast.

Repka

Po zverejnení správy repka reagovala prudkým poklesom a rovnako zareagoval i canola na
burze v Kanade. Konečné zásoby repky v EU sú odhadované na 1,1 mil. ton, čo je o 800.000
ton menej ako v predošlej sezóne. Produkcia repky v EU je odhadovaná na 17,1 mil. ton,
minulý rok 16,8 mil. ton. Rovnako bola navýšená i celosvetová produkcia repky na 69,6 mil.
ton, minulý rok 69,2 mil. ton.

