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Miniony tydzień upłynął pod znakiem spadków cen unijnych zbóż i rzepaku.
Natomiast w Chicago piątkowa sesja zakończyła się niższymi notowaniami
kompleksu sojowego – skąd te obniżki?
Jak podaje e-WGT, głównym powodem spadków była zapowiedź nałożenia przez Chiny nowych ceł
odwetowych na towary importowane z USA.
– Wprawdzie podniesienie ceł ma małe znaczenie praktyczne, ponieważ chiński import soi
i zbóż z USA praktycznie przestał istnieć, to jednak podejmowane kroki świadczą
o oddalaniu się szans na zakończenie wojny handlowej na linii USA-Chiny – informuje Andrzej
Bąk, anlityk Giełdy Internetowej e-WGT. – Za oceanem kontrakty na amerykańską kukurydzę,
pszenicę i soję pozostawały w minionym tygodniu w okolicy trzymiesięcznych minimów –
podkreśla.
Kontrakty na kukurydzę i soję potaniały po ok. 3 proc., a pszenica poszła w górę o 1 proc. w skali
tygodnia.

Prognozy dla kukurydzy i soi w USA

Ceny zbóż i rzepaku w UE w ubiegłym tygodniu obniżyły się.
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Po zakończeniu piątkowej sesji w Chicago uczestnicy Pro Farmer Tour przedstawili swoje prognozy
plonowania oraz zbiorów kukurydzy i soi w USA. Okazały się one w obu przypadkach znacznie
poniżej sierpniowej prognozy USDA.
Na ile oszacowano średnią wydajność kukurydzy? Na 163,3 buszli na akr, soi – 46,1 buszli na akr.
Tymczasem USDA prognozował w swoim ostatnim raporcie wyższe plony. Miały się uplasować na
poziomie 169,5 b/a – w przypadku kukurydzy i 48,5 b/a – w przypadku soi.

Ceny zbóż i rzepaku w UE
W ślad za notowaniami giełdy w Chicago, paryskie wyceny pszenicy obniżyły się. Unijne
kontrakty na pszenicę i kukurydzę znalazły się na poziomie swoich długoterminowych minimów. Ich
najbliższe serie zamknęły piątek na zbliżonym poziomie ok. 165 eur/t. Presję na ceny wywierają
bardzo dobre zbiory pszenicy we Francji i rekordowe na Ukrainie.
Pomimo ubiegłotygodniowych spadków w trendzie wzrostowym pozostaje rzepak. – Decydujące
znaczenie ma w tym przypadku drastyczny spadek produkcji nasion w UE. Korzystnie na
ceny rzepaku w UE wpływa wysoki kurs dolara, a przez to drogi import olejów roślinnych –
czytamy na stronie Internetowej Giełdy e-WGT.
Źródło: e-WGT

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

