TRH OBILNÍN
A OLEJNÍN
SPRÁVY A TRENDY
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NÁZOR ANALYTIKA

AKTUALITY
NAPÄTIE OKOLO PODMIENOK BREXITU

TRHU OBILNÍN:

Vzťahy po Brexite sa po niekoľkých komplikovaných týždňoch stále pritvrdzujú pri uplatňovaní nových
obmedzujúcich colných pravidiel medzi oboma blokmi. Londýn neúspešne žiadal Brusel o možnosť posunúť
na neskôr kontroly na mori v Írsku vyplývajúce z dohody, pretože narúšajú obchodovanie s Veľkou Britániou
a vyvolávajú problémy pri zásobovaní v Severnom Írsku. Situácia by sa mohla dokonca ešte zhoršiť, pretože
dohoda predpokladá posilnenie týchto kontrol od 1. apríla. Zároveň pokračujú rokovania o finančných službách
a Briti očakávajú s určitými obavami európske rozhodnutia, pokiaľ ide o režimy ekvivalencie. Tieto by umožnili,
aby mal Londýn
naďalej prístup na
finančné trhy EÚ.
EURÓPA: ROZDIELNE OŽIVOVANIE, AKO DÚFA EURÓPSKA KOMISIA
Amsterdam už teraz
V ROKOCH 2021 A 2022
nastúpil na miesto
Londýna pri obchodovaní s akciami,
prvýkrát za posledné
storočie! Na trhu s
uhlím oznámil americký operátor ICE
presun svojho trhu
s emisnými kvótami CO2 z Londýna
do
Amsterdamu.

Pšenica sa naďalej delí medzi fázou uvoľňovania v
obilninách v medzinárodnom meradle na jednej strane
a na druhej strane stále napnutejšou situáciou v Európe. Cena európskej pšenice musí rásť oproti ostatným
komoditám a ostatným krajinám pôvodu, z čoho pramení nádej na výrazné oživenie, ktoré bude pretrvávať
a ktorého intenzita bude závisieť aj od oživenia kukurice a pšeníc z USA a z čiernomorskej oblasti. Nová
sezóna je citlivá aj na akékoľvek klimatické alebo obchodné riziká. V prípade kukurice, i keď čísla poukazujú na malé dostupné objemy, trh už očakáva viac, aby
mohol znovu získať dynamiku rastu. Zdá sa, že kľúčovým bodom v Chicagu 5,50 USD/bušel a podmienky v
Južnej Amerike budú teraz spúšťačom novej vlny rastu
cien alebo nie. Dovtedy by na svetových a európskych
cenách mal panovať pokoj.

TRHU OLEJNATÝCH PLODÍN:
Súčasné napätie panuje stále v celom olejnatom komplexe. Rastúce ceny ropy môžu tento stúpajúci trend
ešte viac zvýrazniť. Vzhľadom na nízke voľné objemy
bude potrebná určitá regulácia.

Zdroj: Európska komisia

NAĎALEJ SLEDUJEME
• KLIMATICKÉ PODMIENKY : POLÁRNA
ZIMA V SEVERNEJ AMERIKE MIESTAMI
S NEDOSTATKOM SNEHU
• OBILNINY : AUSTRÁLSKA ÚRODA
SA ODHADUJE NA 33,3 MIL. T
• OLEJNATÝ KOMPLEX : V KANADE
TREBA DLHODOBO SLEDOVAŤ SUCHO
• NOVÉ MAXIMUM PRE REPKOVÝ OLEJ
V ROTTERDAME
• EURÓPSKA PŠENICA JE STÁLE
PRÍLIŠ KONKURENCIESCHOPNÁ NA
DOMÁCOM A EXPORTNOM TRHU

VÝVOJOVÉ
TRENDY TÝŽDŇA

PŠENICA

Operátori sú s postupujúcim zberom úrody v Južnej
Amerike naďalej veľmi ostražití. Inak sa teraz všetky oči upriamujú na novú sezónu. Odhady produkcie
repky v Európe a na Ukrajine nie sú dobré. Aj plochy
pestovania sóje v USA, repky kanoly v Kanade alebo aj
slnečnice na Ukrajine budú ostro sledované. Akákoľvek
klimatická porucha môže vyvolať požiar na tomto už
teraz napnutom trhu.

EKONOMICKÝ KONTEXT
V EURÓPE SA OČAKÁVA
EKONOMICKÝ RAST
Európska komisia nedávno zverejnila svoje prognózy za rok 2021. Vďaka očkovacej kampani Komisia ráta s výrazným oživením európskej ekonomiky od druhého polroka. Po poklese o 6,8 %
v roku 2020 by rast mohol tento rok dosiahnuť
+3.7 %. Toto číslo je nižšie ako predpovede z
minulej jesene (+4.1 %) z dôvodu opatrení prijatých na boj so šíriacou sa epidémiou na začiatku
roka. V závislosti od krajiny sa zlepšenie ukazuje
nerovnomerné. Francúzsko a Španielsko patria
medzi krajiny, kde by mal byť rast najväčší (okolo
5,5 %), ale tieto dve krajiny zaznamenali výraznejší pokles v roku 2020. Oživenie v Nemecku
sa javí ako miernejšie (+3.2 %) ale pokles v roku
2020 bol obmedzený na -5 %. Brusel je naďalej
opatrný, pokiaľ ide o vývoj situácie pri súčasnej
miere neistoty. Zo zdravotného hľadiska bude postup a účinnosť očkovacej kampane proti šíreniu
vírusu a jeho variánt zásadný pre nádej na toľko
očakávané oživenie. Bude tiež potrebné, aby najviac postihnuté odvetvia podnikania mali kapacitu na nový štart.

KUKURICA

REPKA

HNOJIVÁ
UPOKOJENIE NA
MEDZINÁRODNOM TRHU
DUSÍKATÝCH HNOJÍV
Zdá sa, že horlivosť, ktorú sme v posledných týždňoch
pozorovali na trhu dusíkatých hnojív, sa už zmierňuje.
Ceny močoviny v Egypte prestali rásť a ustaľujú sa na
úrovni 380 USD/t FOB. Medzinárodný dopyt sa pomaľuje
a to má za následok konsolidáciu cien na svetovej úrovni.
Fosfát zostáva v Európe stabilný v situácii, keď sú voľné
objemy obmedzené. DAP FOB Maroko stúplo o 7,50
USD/t na 517,50 USD/t, čo podporuje ceny v Európe,
pričom Maroko je jednou z krajín, ktoré dodávajú na
kontinent.
V prípade potaše sú voľné objemy na medzinárodnej scéne obmedzené, a to obmedzuje potenciál poklesu cien.

SLNEČNICA

JAČMEŇ
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ŠROT

Zdroj

OBILNINY
SITUÁCIA ZOSTÁVA NAPNUTÁ NAPRIEK SPRÁVE USDA O KLESAJÚCEJ CENE KUKURICE
Správa zverejnená 9. februára hovorila v prípade kukurice
skôr o poklese cien. Americký exportný cieľ nebol zvýšený
tak, ako sa očakávalo. Bol zvýšený len o 1,3 mil. t na 66,04
mil. t. Tempo amerického exportu je však stále veľmi vysoké,
keďže už bolo dosiahnutých 87 % cieľového vývozu. Je preto
veľmi pravdepodobné, že sa toto číslo v najbližších správach
USDA zmení. Napriek všetkému napätie stále trvá, pretože
38,2 mil. t konečných zásob USA znamená najnižšie voľné
objemy od sezóny 2013/14. Na druhej strane, ciele dovozu
Číny boli prehodnotené smerom hore o +6,5 mil. t na 24 mil.
t. Vyrovnaná bilancia sa nedosahuje zvýšením exportu z
krajín Južnej Ameriky, ale znížením dovozu do iných oblastí.
Situácia v Brazílii a v Argentíne je tak pod dohľadom.
Oneskorenie zberu sóje v Brazílii v dôsledku nepretržitých
zrážok môže viesť k oneskoreniu sejby kukurice na druhú
úrodu, Safrinha. Zrážky zatiaľ pomohli zlepšiť situáciu v
týchto oblastiach, takže brazílska produkcia by podľa burzy
v Rosario mohla dosiahnuť 105,5 mil. t podľa CONAB a
argentínska 48,5 mil. t.
V prípade pšenice práve situácia v kukurici priniesla
korekcie cien, i keď USDA prináša málo zmien v bilanciách
zverejnených v správe. Situácia však zostáva mimoriadne
napnutá, najmä na európskom trhu. V Rusku sa tento
pondelok začalo uplatňovanie daní na export vo výške 25
€/t. Ruskí obchodníci zrýchlili predaj pričom dosiahli rekord
v nakladaní 3,5 mil. t za 3 posledné týždne. Dopyt je stále
aktívny na severe Európy a ceny pšenice na burze Euronext
sú stále vysoké na dodávky v krátkych termínoch v dôsledku
tohto napätia v Európe.
Oči sa pomaly začnú obracať k novej úrode. V USA
vyvoláva znepokojenie mráz na časti plôch americkej
ozimnej pšenice. V Rusku obchodníci čakajú na presnejšie
informácie o plávajúcej dani, ktorá sa bude týkať vývozu v
novej sezóne.
V prípade jačmeňa sa ceny menili pod tlakom obilninového
komplexu. Situácia je stále veľmi rôznorodá, pretože na
jednej strane napätie v čínskych bilanciách rastie, kým voľné
objemy sú v globálnom meradle stále komfortné.

CENY OBILNÍN V €/T

Milling wheat Euronext [Mar21] €/t

Corn Euronext [Mar21] €/t

Wheat SRW Chicago [Mar21] €/t

UKONČENIE

UZÁVIERKA KU DŇU
16/02/2021

ZMENA
(2 TÝŽDNE)

marec 21

230,50

+4,50

máj 21

223,25

+2,50

marec 21

221,00

+4,00

jún 21

215,50

+2,25

marec 21

657,50

+12,75

máj 21

661,50

+15,75

PŠENICA EURONEXT €/T

KUKURICA EURONEXT €/T

PŠENICA CHICAGO C$/BU

ZAOSTRENÉ NA…
AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVAJÚ DANE PRE RUSKÚ PŠENICU
S cieľom znížiť infláciu cien potravín na domácom trhu a na
žiadosť Vladimíra Putina, ruská administratíva napreduje v
implementácii vývozných daní.
Prvé oznámenie o zavedení dane vo výške 25 €/t od 15.
februára vyvolalo v polovici decembra nárast cien pšenice
FOB Rusko, pretože ruskí pestovatelia mali záujem zadržiavať predaje až do nasledujúcej sezóny, aby nemuseli platiť
túto daň.

CENY PŠENICE U HLAVNÝCH VÝVOZCOV (USD/T)

Oznámenie o druhej etape dane okolo 10. januára, ktorým
sa od 1. marca daň zdvojnásobí na 50 €/t, znovu spôsobilo,
že ruské ceny opäť «vyskočili» až na psychologickú
hranicu 300 $/t FOB, nad ktorou nákupcovia začínajú byť
prinajmenšom zdržanliví, ak nie úplne neprítomní.
Ale teraz, na začiatku februára, po oznámení o tretej etape
daní týkajúcich sa tento raz novej sezóny, sú karty rozdané
inak. Ohlásený plán je zdanenie predajov pšenice z úrody
roku 2021 nad 200 USD/t FOB vo výške 70 %. Táto zvýšená
daň postihujúca viac novú sezónu než starú tak povzbudzuje
ruských pestovateľov, aby sa znovu rýchlo vrátili k predajom
do 15. februára a v druhej etape do konca tejto sezóny.

Mlynárska pšenica Francúzsko FOB Rouen (flat) USD/t
Mlynárska pšenica 11,5 % Ukrajina Fob Odesa USD/t
Mlynárska pšenica 12,5 % Rusko Fob Novorossijsk USD/t

Oznámenie o vývoznej dani 25 €/t od 15. februára
Oznámenie o vývoznej dani 50 €/t od marca
Oznámenie o «plávajúcej» dani 70 % na vývozy pšenice
nad 200 USD/t od júna

TENTO LIST JE URČENÝ VÝLUČNE SVOJMU ADRESÁTOVI A MÁ DÔVERNÝ CHARAKTER. ZASLAL VÁM HO EURALIS SEMENCES.
Tento exemplár je určený pre vás. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom reprodukovať jeho text a porušenia tohto zákazu je trestné. Ďalšie informácie nájdete na stránke: agritel.com

2

OLEJNINY
NAPNUTÝ STAV NA TRHU OLEJNÍN STÁLE TRVÁ
Napätie na trhu olejnín neklesá vzhľadom na vysoký svetový dopyt, najmä z Ázie.

CENY OLEJNÍN V €/T

V prípade palmového oleja produkciu stále obmedzuje
menšia dostupnosť pracovnej sily z dôvodu pandémie.
Exporty sa vo februári znovu rozbiehajú po januárovom
útlme. Zásoby sú teraz najnižšie za posledných 13 rokov.
Pokiaľ ide o európsky slnečnicový a repkový olej, kurzy
obidvoch prekročili 1 000 €/t v Rotterdame, čo poskytuje
vysoké marže z lisovania. V tejto súvislosti sú semená
vyhľadávané a dovozy repky sa zrýchľujú. Kumulatívne
dosahujú 4,29 mil. t oproti 4,4 mil. t repky dovezenej
minulý rok v rovnakom období. Teraz sa dováža prevažne
z Austrálie. Kanadský export totiž dosahoval mimoriadne vysoké tempo a voľné objemy by sa mohli rýchlo
vyčerpať. Abares zároveň potvrdil veľmi dobrú produkciu
kanoly, ktorá dosahuje 4,1 mil. t, čo je najviac od sezóny
2016-17. Geopolitické napätie medzi Čínou a Austráliou
treba preto pozorne sledovať, pretože upokojenie by
mohlo znamenať veľké nákupy zo strany Číny.

Rapeseed Euronext [May21] €/t

Pokiaľ ide o sóju, USDA mierne zvyšuje svoj odhad vývozu z USA na 61,24 mil. t, pričom sa však vôbec nemení
rýchlosť na dosiahnutie tohto cieľa. Kumulatívne totiž
predaje na export dosahujú 59,5 mil. t. Konečné zásoby
USA zatiaľ predstavujú 3,25 mil. t, ide teda o extrémne
nízke zásoby, ktoré umožňujú rezervu na spotrebu len na
úrovni 2,6 %.
Je preto načase, aby štafetu prevzala Južná Amerika.
Zber úrody v Brazílii však v súčasnosti zaostáva takmer
tri týždne kvôli dažďom. K tomu sa pridávajú tradičné
problémy s logistikou. Zdá sa, že obchodníci nemajú
pochybnosti pokiaľ ide o objemy semien, ale bude treba
trpezlivosť, kým ich bude možné využiť. Conab odhaduje
brazílsku produkciu na 133,8 mil. t, kým odhady v Argentíne sa pohybujú od 46 mil. t na burze v Buenos Aires
do 49 mil. t v Rosario.

Soybean CME [Mar21] €/t

Canola Winnipeg ICE [Mar21] €/t

UKONČENIE

UZÁVIERKA KU DŇU
16/02/2021

ZMENA
(2 TÝŽDNE)

máj 21

461,50

+22,5

august 21

419,50

+19,25

marec 21

738,00

+32,7

máj 21

709,20

+31,2

marec 21

1384,75

+30,00

máj 21

1385,75

+35,00

REPKA EURONEXT €/T

CANOLA WINNIPEG C$/T

SÓJA CHICAGO C$/BU

ZAOSTRENÉ NA…
NAJNIŽŠIE ZÁSOBY KANADSKEJ KANOLY ZA POSLEDNÝCH 8 ROKOV
Kľúčový slovom na trhu kanadskej repky kanoly je
napätie. Znovu sa to potvrdilo v piatok 5. februára,
keď štatistická agentúra kanadskej vlády StatCan
zverejnila údaje o zásobách. Táto agentúra odhaduje
zásoby kanoly v decembri na úrovni 12,1 mil. t, oproti
13,9 mil. t v priemere v posledných piatich rokoch v
rovnakom období. Predstavuje to dokonca najnižšie
zásoby zaznamenané za posledných 8 rokov ku dňu
31. decembra. Takýto pokles zásob je výsledkom
mimoriadne vysokého dopytu tak na medzinárodnej
scéne na export, ako aj na domácom trhu na lisovanie.
Na obdobie od januára do júla tak zostáva k dispozícii
10,9 mil. t kanoly na domácom i medzinárodnom trhu,
kým v posledných piatich rokoch sa v rovnakom období
v priemere využilo 11,3 mil. t. Možno sa teda bez obáv
staviť, že v bilanciách na druhej strane Atlantiku bude
naďalej pretrvávať napnutý stav.

POHYBY ZÁSOB KANADSKEJ REPKY KANOLY (MIL. T)

Voľné objemy (produkcia + počiatočné zásoby)

Zásoby k 31. decembru
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TECHNICKÁ INFORMÁCIA
USDA: KONZERVATÍVNA SPRÁVA
ČÍNSKE DOVOZY KUKURICE V JEDNOTLIVÝCH SEZÓNACH

KUKURICА: ČÍNSKY DOVOZ
NAPOKON STÚPOL
NA 24 MIL. TON
Mesačná správa USDA zverejnená vo februári nepriniesla očakávané korekcie pre kukuricu. Predaje na
export už dosiahli takmer 87% z nového cieľa oproti
61% v priemere k rovnakému dátumu, avšak USDA
zvyšuje daný odhad len o 1,3 mil. ton na 66,04 v pomere k predchádzajúcim 64,77 mil. ton. Pritom cieľ
čínskeho dovozu bol zároveň prehodnotený smerom
nahor o 6,5 mil. ton na 24 mil. ton oproti 17,5 mil. ton
v januári. Rovnováha bilancie nebola dosiahnutá prostredníctvom nárastu exportu z krajín Južnej Ameriky,
ale prehodnotením európskeho dovozu smerom dolu
o 2,5 mil. ton na 15,5 mil. ton, a japonského o 0,4 a
kórejských o 0,5 mil. ton. Toto prehodnotenie odhadov
európskeho dovozu smerom dolu sa javí ako koherentné, vzhľadom na dovtedy nahromadené meškanie, na
druhej strane je však japonský apetít zatiaľ vysoký. Minulý týždeň táto krajina uzavrela kontrakty na 517 000
ton americkej kukurice.
Treba poznamenať aj to, že odhad produkcie Brazílie sa
nezmenil a zostal na úrovni 109 mil. ton, kým domáci
operátori a ministerstvo (CONAB) odhadujú produkciu
na úrovni okolo 105,5 mil. ton. Ak by takýto odhad

priniesol americký úrad USDA, tak by celosvetové
zásoby kukurice boli prehodnotené smerom dolu na
282,06 mil. ton, čo je najnižšia úroveň úrody od roku
2014 (280 mil. ton). Avšak bez týchto korekcií sa
konečné zásoby na celosvetovej úrovni zvyšujú o 2,7
mil. ton na 286,53 mil. ton, pričom operátori očakávali
pokles na 279,79 mil. ton.

SÓJA: SMERUJEME K DEFICITU
SÓJE V USA?
Správa USDA bola vo februári znovu konzervatívna
v niektorých číslach pre sóju. Americký export bol
pritom navýšený len o 0,55 mil. ton na 61,24 mil.
ton. Konečné zásoby sa tak znížili o taký istý objem
na 3,25 mil. ton, čo je najnižšia úroveň od sezóny
2013/2014. Táto revízia sa však operátorom na trhu
zdá prekvapujúca, vzhľadom na pokrok amerického
exportu, ktorý už dosiahol 97% cieľového objemu. Ak
sa tempo exportu udrží na aktuálnej úrovni, exportný
cieľ bude dosiahnutý za menej ako mesiac a USA budú
mať v nasledujúcich týždňoch nedostatok sóje. Zdá sa
preto potrebné na budúci týždeň regulovať dynamiku
amerických predajov sóje. Pokiaľ ide o Južnú Ameriku,
neboli vykonané žiadne korekcie. Na svetovej úrovni
tak zásoby sóje klesli napokon o 0,95 mil. ton na 83,36
mil. ton, čo zodpovedá očakávaniam.

PŠENICA: NÁRAST SPOTREBY
VO VEĽKÝCH ÁZIJSKÝCH
KRAJINÁCH
Správa USDA je vo februári konzervatívna aj v
prípade pšenice na strane ponuky. Odhad produkcie v
Argentíne bol znížený o 0,3 mil. ton na 17,2 mil. ton
a prognózy pre Austráliu zostali nezmenené na úrovni
30 mil. ton. V správe ABARES zo 16. februára možno
budú zverejnené nové čísla o produkcii v Austrálii.
Lokálne analýzy však rátajú s produkciou viac ako 30
mil. ton. Odhady exportu z Ruska zostali nezmenené
na úrovni 39 mil. ton, a tak sa zdá, že príchod ruských
vývozných daní od 15. januára nenaruší plány tejto
bývalej socialistickej krajiny.
Pokiaľ ide o dopyt, situácia vyzerá inak. Dovoz pšenice
zo strany Číny sa zvyšuje o 1 mil. ton na 10 mil. ton,
pričom odhad domáceho dopytu vzrástol o 5 mil. ton
na 140 mil. ton Treba tiež spomenúť nárast domácej
spotreby v Indii o 3,5 mil. ton, čo spolu predstavuje
viac ako 103 mil. ton. Na celosvetovej úrovni sa tak
zásoby znížili o 9 mil. ton na 304,2 mil. ton oproti
očakávaným takmer 313 mil. ton.
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