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USDA správa z 12.08.2021

Úroda 2020/21
Úroda 2021/22
Úroda 2021/22
August
Júl
August
__________________________________________________________________________
Pšenica
Svetová produkcia
775,84
792,40
776,91
Svetové zásoby
288,83
291,68
279,06
USA zásoby
29,93
31,29
46,18
___________________________________________________________________________
Kukurica
Svetová produkcia
1120,65
1194,80
1194,80
Svetové zásoby
279,86
291,18
291,18
USA zásoby
27,48
36,37
36,37
___________________________________________________________________________
Sójové bôby
Svetová produkcia
363,57
385,52
385,22
Svetové zásoby
91,49
94,49
94,49
USA zásoby
3,66
4,22
4,22
___________________________________________________________________________

USDA správa priniesla nasledujúce hodnotenie komoditného trhu
Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo dňa 12.8.2021 augustovú správu
o odhade produkcie a spotreby poľnohospodárskych komodít.
Správa prekvapujúco redukovala produkciu komodít všeobecne a obzvlášť pšenice v Rusku, čo malo dopad
na celosvetové čísla produkcie.
Pšenica
USDA správa znížila medzimesačne produkciu pšenice vo svete o 15,5 mil. ton na 776,9 mil. ton, pričom
hlavný pokles odhadov bol zaznamenaný v Rusku a v Kanade. Produkcia EÚ bola navýšená na 138,6 mil.
ton, čo je o 0,4 mil. ton viac ako pred mesiacom. Produkcia Ukrajiny bola navýšená o 3 mil. ton na 33 mil.
ton. Svetové zásoby pšenice 2021/22 správa redukovala na 279,1 mil. ton, čo je o 12,7 mil. ton menej ako
pred mesiacom.
Kukurica
Správa znížila svetovú produkciu kukurice v o 8,7 mil. ton, čo je stále výrazne viac ako v roku 2020.
Najväčší pokles odhadu produkcie bol v USA o 10,5 mil. ton na 374,7 mil. ton. V EÚ odhad produkcie bol
znížený o 1,2 mil. ton na 65,5 mil. ton, odhad produkcie pre Ukrajinu narástol o 1,5 mil. ton na 39 mil. ton
a rovnako odhad produkcie Ruska stúpol o 1,2 mil. ton na 16,5 mil. ton. Zásoby kukurice vo svete 2021/22
sa očakávajú na 284,6 mil. ton.
Poznámky/skratky:
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Repka
Produkcia repky vo svete bola znížená o 4,2 mil. ton na 70 mil. ton, pričom odhady v EU ostávajú na
rovnakej úrovni 17,0 mil. ton. Odhady repky v Kanade pre pretrvávajúce sucho boli znížené o 4,2 mil. tony
na 16 mil. ton. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú na 5,2 mil. ton, čo znamená zníženie
o 1,25 mil. ton z dôvodu zníženia exportov z Kanady, čo spôsobí pokles spracovania v EU a tiež pokles
produkcie repkových šrotov.
Slnečnica
USDA odhaduje svetovú produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 56,9 mil. ton, čo je o 0,1
mil. ton menej v porovnaní s minulo mesačným odhadom. Produkcia EÚ sa naďalej očakáva na úrovni viac
ako 10 mil. ton, čo bude rekordná úroda oproti roku 2020, produkcia Ukrajiny bola navýšená o 0,8 mil. ton
na 17,5 mil. ton, kým odhad produkcie Ruska bol znížený o 1 mil. ton na 15,5 mil. ton.
Sója
Svetová produkcia sóje v ročníku 2021/22 bola odhadovaná na 383,6 mil. ton, čo je o 1,6 mil. ton menej
ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Svetové zásoby na konci roku 2021/22 boli odhadnuté na
96,2 mil. ton, teda o 1,7 mil. ton viac v porovnaní s minulým mesiacom.
Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,8 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton menej ako odhaduje EU.
Trh reagoval na správu rastom cien hlavne pšenice a repky, pričom pšenica vystúpala na 8 ročné maximá
a repka prekonala hranicu 565 EUR/t. V ďalšom období budeme čakať na výsledky zberu pšenice vo svete
a sóje hlavne v USA . Je už teraz jasné, že turbulencia na trhoch bude pokračovať a budeme svedkami rastov
a pádov cien.

Poznámky/skratky:

