MARKETING OLEJNIN - Ing. Martin Volf, SPZO
Ceny na burze MATIF dosáhly nejvyšší úrovně za
téměř osm let
l Na trhu EU je nedostatek řepkového semene, většina producentských zemí má již nyní prodánu sklizeň řepky 2020, ceny
rostou od prosince 2020 a dosáhly nejvyšší úrovně za 8 let.
l Tok zboží z Pobaltí do Německa, Francie a Velké Británie se
nyní zastavil, snížily se také dodávky řepky z Ukrajiny na trh
EU. Všichni nyní netrpělivě čekají na dodávky z Austrálie. Ty
by se však mohly zpozdit, neboť nakládka obilovin v australských exportních přístavech je v současnosti prioritou.
l Pro EU obecně, ale hlavně pro Německo, které je největším
zpracovatelem řepky, by se nabídka řepky v následujícím
období mohla stát kritickou. Tento stav může trvat až do
nové sklizně.
l Další významné zvýšení cen řepkového semene nemá
očekávaný dopad na ochotu k prodeji. Řepka na volném
trhu EU není, do konce roku bylo mnoho výrobních skladů
již vyprodáno, což byla reakce na zvýšení cen v listopadu.
l Zdá se, že zbývající část řepky bude držena za účelem spekulace, protože se očekávají další příplatky, vzhledem
k ubývajícím dodávkám do EU a případně opožděným
dodávkám z Austrálie.
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Konečné zásoby sóji v USA (mil. tun)

Také cena sóji zaznamenala prudký růst
l Přestože světová produkce sóji bude historicky druhá
nejvyšší a meziročně vzroste o 16 mil. tun, od září 2020
neustále její cena roste a do konce roku posílila o 30 %.
l Dalším impulsem prudkého nárůstu cen v Chicagu bylo
zveřejnění měsíční zprávy Ministerstva zemědělství USA
v lednu 2020, které sice přineslo snížení produkce pouze
o 5 mil. tun (USA, Argentina) na 359 mil. tun, ale současně
se objevily informace o nebývalém poklesu zásob v USA.
Chicagské ceny sóji vzrostly o 4,3 %.
l Po rekordním vývozu sóji z USA, který byl způsoben
nedostatečným jihoamerickým vývozem a zvýšenou poptávkou z Číny, dojde k prudkému poklesu zásob sóji v USA.
Export se zvýšil z 45 mil. na 62 mil. tun, zpracování se udrželo na rekordních 59 mil. tun, klesnou zásoby na 3,6 mil.
tun, což jsou necelá 3 %. Pro srovnání, před 2 lety byly
zásoby ve stejném období 23 %.

Další informace:
l Růst ceny sóji a sójových šrotů výrazně zlepšil konkurenceschopnost řepkových šrotů. Ceny řepkových šrotů a sójových šrotů bez GMO ve druhé polovině roku 2020
prudce vzrostly.
l Také rostlinné oleje mají tendenci být pevnější, za tři měsíce
posílily o 17-33 % ceny, přitom nejméně posílil řepkový
olej, nejvíce palmový olej. Nejdražší je však na burzách
slunečnicový olej, jehož cena se v lednu 2021 pohybuje na
1 025-1 075 €/t. Meziročně se cena olejů zvýšila o 27 %.
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l Jihoamerický export sójových bobů meziročně významně
klesá. Statistiky zaznamenaly meziroční pokles o 15 mil.
tun. S tím souvisí značný meziroční nárůst vývozu sójových mouček z USA v prosinci do Číny a Indie, to ale jen
částečně kompenzovalo schodek jihoamerického vývozu.
l Velké nákupy Číny a Turecka přispěly k posílení cen slunečnicových šrotů v posledních měsících, což omezilo dostupnost dodávek pro jiné země.
l Lisování olejných semen v EU vykázalo v říjnu až prosinci
2020 významné sezónní oživení, které bylo způsobeno
vyšším než původně očekávaným zpracováním řepky
v prosinci.
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