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ASF w Chinach zafunduje nam podwyżki cen trzody?
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Data: 22 sierpnia 2019

Wirus ASF w Chinach zbiera coraz większe żniwa. Chińskie pogłowie świń
spadło już o 40 proc.! Jak to wszystko wpłynie na ceny żywca w Europie na
świecie?
Według oficjalnych danych, z powodu ASF w lipcu tego roku stado trzody chlewnej w Chinach
obniżyło się o 1/3 w skali roku. Jednak zdaniem wielu ekspertów te dane są zbyt
optymistyczne. Z danych Rabobanku wynika natomiast, że pogłowie świń w Państwie Środka
spadło nawet o 40 proc.! Analitycy prognozują, że chińska produkcja wieprzowiny spadać będzie
przez kolejny rok.
Ceny żywca wieprzowego na tym rynku poszybowały w górę (22 juanów/kg). Pod koniec tego roku
mają wzrosnąć do rekordowego poziomu powyżej 30 juanów/kg.
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Zbierający na świecie coraz większe żniwa wirus ASF wywiera presję na handel wieprzowiną.
W dotkniętych świńską zarazą krajach azjatyckich widoczny jest spadek produkcji wieprzowiny,
a także wzrost światowego popytu i rosnące ceny.
– W krajach unijnych dotkniętych wirusem ASF brak jest optymizmu do rozwijania
produkcji. Pomimo, że większy eksport z UE do Chin podniesie ceny żywca wieprzowego
nie tylko w krajach eksportujących, ale w całej Unii Europejskiej. W USA oczekiwany jest
wzrost produkcji w 2 połowie 2019 roku. Jednakże wojna handlowa pomiędzy Chinami i USA
może uniemożliwić eksport nadwyżki mięsa wieprzowego do Państwa Środka – podaje
Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCH.

Spadki cen trzody na giełdzie w Chicago
USA ogłosiły na chińskie produkty nowe 10 proc. taryfy celne, które mają obowiązywać od 1 września
2019 roku. Natomiast Chińczycy wprowadzili retorsje wstrzymujące import wszystkich produktów
rolnych pochodzących z USA. To wszystko wpłynęło na spadki notowań wieprzowiny na giełdzie
w Chicago. Cena tusz wieprzowych obniżyła się w kontraktach na październik 2019 do 64
₵/funt (-7₵ t/t). W kontraktach na grudzień 2019 – do 61 ₵/funt (-9₵ t/t).
– Jeżeli wojna handlowa Chiny-USA potrwa dłużej możemy spodziewać się w krótkim czasie
wzmożonego chińskiego importu wieprzowiny z krajów unijnych w szczególności z Niemiec,
Hiszpanii, Danii i Holandii, co przełoży się na wzrost cen żywca wieprzowego na rynku
unijnym – czytamy na stronie KZP-PTCH.
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