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Prognozy zbiorów w USA rosną – jakie ceny?
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Data: 11 września 2019

Amerykańska kukurydza i pszenica zamknęły miniony tydzień na
długoterminowych minimach. Notowania zbóż spadły, a prognozy zbiorów
w USA wzrosły.
Pod koniec ubiegłego tygodnia na giełdowym rynku zbóż i roślin oleistych królowały spadki.
– Na terenach głównych amerykańskich upraw kukurydzy i soi panuje łagodna i wilgotna
pogoda. Zagrożeń pogodowych nie widać też w prognozach na kolejne tygodnie. Rosną
szanse na dobre zbiory kukurydzy i soi za oceanem i to mimo rekordowych opóźnień
w zasiewach wywołanych deszczową wiosną – informuje Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy
Rolnej e-WGT.
To wszystko sprawia, że notowania kukurydzy, pszenicy i soi w Chicago obniżyły się do poziomu
sprzed skokowych wzrostów wywołanych obawą o pogodę. Znalazły się na poziomie z maja tego
roku.

Prognozy zbiorów w USA

Rosną prognozy zbiorów w USA.
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Firma analityczna IEG Vantage podniosła swoje prognozy dotyczące średniego plonu kukurydzy
w USA. Przewiduje, że wyniesie teraz 169,6 buszli na akr. Dla porównania: miesiąc wcześniej
oczekiwano 167,8. IEG Vantage podniosła również oczekiwany średni plon soi z 48,2 do 48,4 buszli/
akr.
Rosną prognozy zbiorów w USA. Tymczasem popyt krajowy (przemysł biopaliwowy) i zagraniczny na
kukurydzę pozostaje mocno ograniczony.
– Przedłużająca się wojna handlowa na linii USA-Chiny jest poważnym problemem dla
producentów soi, ale w tym przypadku incydentalne chińskie zakupy są w dużej mierze
rekompensowane przez popyt ze strony pozostałych światowych importerów – czytamy na
stronie Internetowej Giełdy Rolnej e-WGT.

Jakie notowania zbóż w USA?
Notowania pszenicy w USA utrzymują się na poziomie długoterminowych minimów. To efekt bardzo
dobrych zbiorów krajowych i rekordowej podaży na świecie. Panujący w Chicago trend spadkowy
obowiązuje także na giełdzie Eronext-Matif.
Źródło: e-WGT
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