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MARKETING OLEJNIN - Ing. Martin Volf, SPZO
Všechny trhy pod tlakem Koronaviru
l Mezinárodní trhy s olejninami zahájily nový rok ztrátami.
Ceny řepky, sóji i palmového oleje klesají od poloviny
ledna. Zdá se, že toto oslabení má svůj původ v nekontrolovatelné vlně infekce koronavirem v Číně. Investoři se
obávají negativního dopadu na ekonomickou sílu Číny,
pokud se tento virus bude dále šířit.
l Strach z účinků vlny koronaviru zvyšuje tlak na trh s olejnatým semeny a rostlinným olejem. Malajsie čelí zákazu dovozu
palmového oleje ze strany Indie, Indonésie bojuje proti antidumpingovým clům uvaleným EU a účastníci amerického
trhu jsou zklamáni, že Čína po uzavření 1. fáze
obchodní dohody okamžitě nenakoupila velké množství sóji.
Navíc africký mor prasat v Číně zdaleka není pod kontrolou.
l Trh s ropou dosud nejcitlivěji reagoval na zprávy
z Pekingu. Cena WTI ropy klesla o 6 amerických dolarů za
týden na zhruba 53 amerických dolarů (-11 %).
Dovoz řepky do EU, která doplňuje nízkou sklizeň roku
2019, v posledních týdnech nadále zpomaluje. Ukrajina
symbolicky předává štafetu do Austrálie. Řepka z Ukrajiny je
vyprodaná, do EU dorazilo jen několik set tun zbytkového
množství. Celkově EK předpovídá, že členské státy nakoupí
v roce 2019/20 přibližně 5,5–6 milionů tun řepky.
l Téměř 2,8 milionu tun řepky bude dovezeno
z Ukrajiny do EU (70 % celkového dovozu).
l Kanada je na druhém místě s 24 % (1 mil. tun). Očekává, že do konce sezóny do EU přijde dalších
0,4–0,5 mil. tun semen řepky, což by byl nový rekord.
l Austrálie – malá sklizeň, pouze 2,1 milionu tun.
Umožní proto export v nadcházejících měsících
přibližně 1 až 1,2 milionu tun řepky.
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Světová produkce revidována směrem dolů. Světová
produkce 7 hlavních olejnin byla opět snížena a nyní se
odhaduje na 551 mil. tun, což je 3leté minimum. Produkce
byla meziměsíčně snížena dolů o 1,2 mil. tun a meziročně je
to pokles produkce o 20,5 mil. tun. Byla snížena produkce
sójových bobů o 0,5 mil. tun a řepkových semenen
o 0,6 mil. tun. U řepky to je meziroční pokles produkce
o 3,44 mil. tun.

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
hledá do svého týmu zkušeného kolegu na pozici REGIONÁLNÍHO
(okresy ÚL, DC, CL, ME, MB, LB, JN, SM, JC, TU)
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ZÁSTUPCE

Náplň práce:
l Aktivní poradenství v prvovýrobě při pěstování řepky
l Organizace seminářů a polních dnů ve svém regionu
l Poloprovozní pokusnická činnost

Nabízíme:
l Práci ve společnosti s dlouholetou historií
l Odpovídající platové ohodnocení
l Zaměstnanecké výhody

Očekáváme:
l Vzdělání zaměřené na rostlinnou výrobu
l Odpovědnost a samostatnost
l Praktické zkušenosti s pěstováním řepky
l Dobré komunikační dovednosti
l ŘP sk. B, schopnost práce na PC na uživatelské úrovni
l Vlastní os. automobil

V případě zájmu zašlete, prosím, strukturovaný životopis
a motivační dopis na adresu: info@spzo.cz
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