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USDA správa z 10.06.2021

Úroda 2020/21
Úroda 2021/22
Jún
Jún
__________________________________________________________________________
Pšenica
Svetová produkcia
775,82
794,44
Svetové zásoby
293,48
296,80
USA zásoby
29,93
31,12
___________________________________________________________________________
Kukurica
Svetová produkcia
1125,03
1189,85
Svetové zásoby
280,60
289,41
USA zásoby
28,12
34,47
___________________________________________________________________________
Sójové bôby
Svetová produkcia
364,07
385,52
Svetové zásoby
88,00
92,55
USA zásoby
3,66
4,22
___________________________________________________________________________

USDA správa priniesla nasledujúce hodnotenie komoditného trhu
USDA správa zverejnila svoje odhady úrody 2021/2020 druhý raz po májovom odhade.
Trh očakával redukciu v osiatych plochách v USA a tiež redukciu výnosov z dôvodu problémov
s počasím v USA, Kanade a Brazílii.
Správa tieto aktuálne negatíva nezohľadnila a naopak navýšila svetovú a EU produkciu pšenice,
kukurice a sóje.
Svetová produkcia pšenice navýšená na 794,4 mil. ton oproti roku 2020/21, kedy bola 775,9 mil. ton.
Produkcia v EÚ odhadovaná na 137,5 mil. ton ( minulý rok 125,9 mil. ton). Nárast zásob na 9,7 mil. ton
oproti roku 2020/21 (9,2 mil. ton).
Svetová produkcia kukurice 2021/2022 ostala nezmenená oproti odhadom z mája 2021 (1,19 mld. ton)
avšak oproti roku 2020/21 je výrazne vyššia (1,12 mld. ton).
Poznámky/skratky:
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Produkcia kukurice 2021 v EÚ bola oproti roku 2020 navýšená na 66,7
mil. ton, v roku 2020 63,98 mil. ton.
Produkcia sójových bôbov je odhadovaná na 385,52 mil. ton oproti roku 2020, kedy bola 362,95 mil.
ton, čo pozitívne vplýva na zásoby a tiež sa pravdepodobne odrazí i na stabilizácii ceny repky.
Záver:
MATIF reagoval výrazným poklesom cien repky a miernym poklesom cien pšenice a kukurice.
Svetová produkcia obilia a olejnín oproti roku 2020/2021 je vyššia, čo spôsobí nárast zásob.
EÚ produkcia komodít v novej úrode 2021 je odhadovaná vyššie, hlavne pšenice, kde odhady vrátane
Anglicka sú vyššie o cca 12,5%. Odhady slnečnice sú o 8,2% vyššie, kukurice 3,8%, repky 3,1%. Je
predpoklad mierneho nárastu zásob komodít v EU hlavne pokiaľ ide o pšenicu.
MATIF reagoval poklesom cien. Repka klesla o 4,5 EUR/t, pšenica klesla o 0,25 EUR/t, kukurica
zaznamenala nárast o 1,25 EUR/t.
Ďalší vývoj cien v júni bude závislý prechodne hlavne od počasia v USA a Kanade, kde doposiaľ
prevládalo horúce počasie. Aktuálna predpoveď je optimistická z hľadiska predpokladaných zrážok.
V Brazílii prevláda sucho, ktoré pôsobí negatívne na produkciu kukurice.
Nárast celosvetovej inflácie bude i naďalej držať cenu komodít na vyšších úrovniach.
Je predpoklad nárastu spotreby hlavne v Číne avšak v nižšom objeme ako to bolo v predchádzajúcom
roku.
Americká vláda uvažuje o znížení objemu zamiešateľnosti biopalív v palivách, čo môže vyvolať tlak na
cenu kukurice a sóje v USA. Aktuálne sa táto správa prejavila poklesom cien na burze CBOT.
Celková svetová produkcia obilia a olejnín je odhadovaná vyššia ako v 2020/21, čo môže stabilizovať
vývoj cien s miernym poklesom.
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