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Ceny tuczników 2019 - kiedy podwyżki?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 23 lipca 2019

Spadające ceny tuczników jakie odnotowaliśmy w mijającym tygodniu
rozczarowały producentów, zwłaszcza w Europie Centralnej. Co dalej – jakie
prognozy na najbliższy czas?
Jak informuje ISN, ceny tuczników w Unii Europejskiej znalazły się pod presją. Czym spowodowane
są ostatnie obniżki?
– Głównymi przyczynami spadku cen jest wstrzymanie eksportu z Niemiec na Filipiny oraz
trudności w przełożeniu wysokich cen żywca na sieci detaliczne. W krajach unijnych na
południu kontynentu ceny zostały utrzymane. Turystyka stabilizuje notowania żywca
wieprzowego w tym rejonie kontynentu. W Hiszpanii zanotowano jedynie spadek wagi
ubojowej – informuje Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCH.

Ceny tuczników 2019 w Niemczech

Ceny tuczników 2019 pod dużą presją. Źródło: AgroFoto.pl, kozak11

Spadki cen widoczne są na rynku niemieckim. U naszych zachodnich sąsiadów utrzymuje się niski
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popyt na wieprzowinę. Notowania VEZG z 17 lipca zdominowane zostały przez obniżki: ceny
poszła w dół o 3₵ t/t do poziomu 1,74 €/kg (wbc).
Jednak mała giełda niemiecka dwa dni później utrzymała cenę. Może to zapowiadać, że tamtejszy
rynek będzie się stabilizował – podaje KZP-PTCH.

Notowania w USA
Natomiast w USA producenci wieprzowiny oczekują znacznego wzrostu chińskiego
importu, żeby zrekompensować spowodowane przez ASF straty. Według oficjalnych danych,
łączna liczna ognisk ASF, jakie pojawiły się od sierpnia ubiegłego roku wynosi 140. Ostatnio chiński
resort rolnictwa potwierdził wystąpienia ogniska na południu kraju w prowincji Sichuan.
Na to, że rosnące ceny wieprzowiny na rynku chińskim spowodują większe zakupy na światowych
rynkach liczą Amerykanie. Rynek wieprzowiny w USA jest przygotowany na ewentualny wzrost
eksportu. Ilość ubojów dziennych rośnie, a magazyny są pełne.
Źródło: KZP-PTCH
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