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NÁZOR ANALYTIKA

ZÁSOBY ROPY SÚ VEĽMI VYSOKÉ!

AKTUALITY

TRHU OBILNÍN:

VRACIA SA POCIT, ŽE
CENY ROPY KLESAJÚ
Po viac ako štyroch mesiacoch rastu, potom
konsolidácie, sa napokon silno rozhýbal
predaj. Na základe toho sa americká ropa
dostala výrazne pod hranicu 40 USD / barel.
Trh v posledných týždňoch ťažil z dlhodobého
medzinárodného dopytu, najmä od najväčšieho svetového dovozcu, Číny. Zdá sa, že sa situácia zmenila : v auguste čínsky dovoz
spomalil na 11,2 milióna barelov denne oproti 13 miliónom v júni.
Čínske rafinérie využili pokles cien v posledných mesiacoch na to,
aby si vytvorili veľmi veľké zásoby, a teraz sa očakáva, že môžu
výrazne znížiť svoje nákupy. Niektorí analytici odhadujú, že dovoz
ropy zo strany týchto hráčov môže v septembri a októbri klesnúť o

NAĎALEJ SLEDUJEME
• KLIMATICKÉ PODMIENKY: NA
ZAČIATKU JESENNEJ SEJBY V
ČIERNOMORSKEJ OBLASTI SA
OČAKÁVA LEN MÁLO ZRÁŽOK
• OBILNINY: ABARES OČAKÁVA
HISTORICKY 3. NAJVÄČŠIU
PRODUKCIU PŠENICE V AUSTRÁLII
V OBJEME 28,9 MIL. T
• OLEJNATÝ KOMPLEX: V BRAZÍLII A
V ARGENTÍNE STÁLE TRVÁ SUCHO
• ÚRODA SLNEČNICE NA UKRAJINE
A V RUSKU JE SKLAMANÍM
• ZNÍŽENIE CENOVÉHO ROZDIELU
MEDZI FRANCÚZSKOU A RUSKOU
PŠENICOU

30 až 40%. O tomto spomalení dopytu svedčí aj skutočnosť, že sa
minulý týždeň skončil pokles amerických týždenných zásob, ktorý
trval šesť po sebe nasledujúcich týždňov, a zvýšili sa o 2 milióny
barelov napriek tomu, že produkcia bola stále pod vplyvom
hurikánu Laura. Na trh tlačia aj neistoty spojené s pandémiou
Covid-19 a len mierne oživenie globálnej aktivity.

EKONOMICKÝ
KONTEXT
JE EŠTE DOHODA MEDZI EÚ
A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM
MOŽNÁ?
Vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa
zhoršujú. Po niekoľkých kolách rokovaní o budúcich vzťahoch zostávajú rozdiely stále rovnako hlboké a možno očakávať neúspech,
keďže prechodné obdobie sa skončí o tri a pol mesiaca. Nedávny
zámer britskej vlády „rozštrikovať“ dohodu uzavretú s Európou
koncom roka v rozpore s medzinárodným právom šokuje európske
metropoly. Môže to byť blufovanie zo strany Borisa Johnsona v
snahe vyvinúť tlak na Európu, je to však veľmi riskantné. EÚ v
súčasnosti stanovila Londýnu trojtýždňové ultimátum, aby prehodnotil svoj návrh zákona. V kalamitnom kontexte epidémie
Covid-19 pre britskú ekonomiku by prípadnú nedohodu finančné
trhy bezpochyby tvrdo postihli. Z tohto hľadiska libra klesla oproti
euru a obchoduje sa v blízkosti najnižšej úrovne od januára.

Príchod ukrajinskej a americkej kukurice, ako aj pšenice z
Kanady, Austrálie a Argentíny, zvyšuje riziko tlaku na pokles
cien na trhoch s pšenicou a kukuricou.
Napriek všetkému sa však ceny zatiaľ držia v súvislosti s
pretrvávajúcim zadržiavaním predaja zo strany ruských poľnohospodárov a s dobrým dopytom na export.
Pokiaľ ide o jačmeň, jeho ceny držali pevné ceny pšenice
a čínske nákupy. Príchod kanadského jačmeňa na medzinárodnú scénu však môže obmedziť perspektívy na nárast
cien na tomto trhu.

TRHU OLEJNATÝCH PLODÍN:
Olejnatý komplex začína rásť vo všetkých komoditách. Na
strane ponuky sucho zhoršuje očakávanú úroveň produkcie
sóje v USA, ťažkosti sú aj so sejbou repky olejnej na nasledujúcu kampaň aj s úrodou ukrajinskej slnečnice. Na strane
dopytu sa Čína neustále mimoriadne podieľa na nákupoch
americkej sóje, čím sa urýchľuje tempo exportu.
V tejto súvislosti ceny sóje v Chicagu alebo ceny palmy v
Kuala Lumpur testujú úroveň rezistencie. Nezaostávajú ani
ceny slnečnice. Iba repka olejná zatiaľ nereaguje na nárast
cien ako zvyšok tohto komplexu.
Ropa zatiaľ zostáva jediným faktorom tlaku, ako aj hrozba prípadného ďalšieho obmedzenia činností na globálnej
úrovni.

HNOJIVÁ
TRH ZAUJAL
VYČKÁVACIU POZÍCIU
Indické tendre sú stále hlavným ukazovateľom, ktorý sledujú
operátori na predpovedanie pohybov cien močoviny. Táto
krajina v posledných dvoch týždňoch neobnovila nákupy,
preto ceny u hlavných vývozcov klesali. Pri Fob Egypt ceny
od 28. augusta do 11. septembra klesli o 14,5 USD/t na
265,5 USD/t. Naopak v Perzskom zálive sa ceny stabilizujú
na úrovni okolo 277 USD/t. Trh s močovinou by tak mohol
začať opäť stúpať, ak by indická štátna spoločnosť MMTC
obnovila nákupy.
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MAIZE GRAIN
OBILNINY

PEVNÉ CENY
Ceny obilnín sa držia vďaka pretrvávajúcemu dopytu na
export. Čína je totiž mimoriadne aktívna v nákupoch
americkej kukurice. USA preto už dosiahli 33 % svojho
cieľového exportu, v porovnaní s 23 % v priemere
za posledné roky. Na druhej strane aj Egypt za júl a
august 2020 uzavrel zmluvy na 2,4 mil. t pšenice, čo je
o 39 % objemu viac ako bolo zazmluvnené minulý rok
v rovnakom období. Ale pozor, pretože ostatné krajiny
severnej Afriky, ako Alžírsko, Maroko alebo Saudská
Arábia nakupujú veľmi obmedzené objemy pšenice v
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Najviac sú žiadané
pšenice z USA a z čiernomorskej oblasti do Číny a Egypta.
To, spolu so stále prítomným zadržiavaním predaja zo
strany ruských poľnohospodárov, umožnilo udržať ceny
pšenice v Rusku, na Ukrajine a tiež v Chicagu. Tieto
faktory držia zo sympatie aj ceny v Európe. Obchodníci
však budú venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že
o európske pšenice je oveľa menší záujem na export v
porovnaní s pšenicami z čiernomorskej oblasti a z USA.
K tomu pristupujú aj vyhliadky na produkciu pšenice v
Austrálii v objeme 29,9 mil. t podľa správy ABARES,
čo je takmer dvojnásobok objemu dosiahnutého v
minulom roku.
Z klimatického hľadiska majú suché podmienky v USA
týždeň čo týždeň dopad na kondíciu porastov kukurice.
Rovnakú situáciu možno pozorovať na Ukrajine.
Voľné objemy kukurice na sezónu 2020/2021 sa preto
ukazujú nižšie oproti očakávaniam, čo bolo potvrdené
aj v poslednej správe USDA z 11. septembra 2020. To
pomohlo udržať ceny kukurice v Chicagu a na Ukrajine.
Očakáva sa však, že voľné objemy kukurice budú stále
veľké, keďže v USA sa očakáva druhá najlepšia úroda a na
Ukrajine tretia najlepšia úroda. Zber kukurice v USA, na

Ukrajine a v Európe práve začína a čoskoro bude dostupná
na trhu na export, čo môže vyvinúť tlak na ceny obilnín.
Okrem toho pokračuje zber úrody pšenice a jačmeňa aj v
Kanade a čoskoro sa dostanú na medzinárodnú scénu.

Ukončenie
Pšenica Euronext €/T
Kukurica Euronext €/T
Pšenica Chicago c$/bu

december 20
marec 21
november 20
január 21
december 20
marec 21

Ceny jačmeňa sa v Európe udržali vďaka stabilným
cenám pšenice a zatiaľ stále prítomnému dopytu na
export. Treba to však sledovať s blížiacim sa príchodom
kanadskej úrody na medzinárodnú scénu.

Uzávierka ku dňu
15/09/2020
186,75
187,75
167,75
170,50
538,25
547,25

Zmena
(2 týždne)
-0,75
-0,75
-2,75
+2,50
-25,75
-24,50

ZAOSTRENÉ NA…
POKLES ZÁSOB KANADSKEJ TVRDEJ
PŠENICE
Piatok 4. septembra sa niesol v znamení zverejnenia konečných zásob za sezónu
2019/2020 v Kanade, ktoré dosahujú úroveň 0,66 mil. t. A tak od jedného konca
sezóny do druhého pokles zásob prenášaných z minulého obdobia predstavuje
1,13 mil. t. Tento silný pokles možno vysvetliť vysokým dopytom, najmä ku koncu
kampane. V júli bolo totiž naložených 636 000 ton, z toho väčšina smerovala do
Európy. Taliansko nakúpilo veľké objemy kanadskej tvrdej pšenice, pričom v tom
istom mesiaci doviezlo 227 000 ton. Pripomíname, že táto krajina, ktorá spotrebuje
najviac tvrdej pšenice na svete, mala najhoršiu úrodu od roku 2009, a to menej ako
3,8 mil. t.
Očakáva sa však, že kanadská produkcia dosiahne svoju druhú najvyššiu úroveň v
histórii, čo by malo v globále kompenzovať nízky stav zásob.
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VÝVOJ ZÁSOB TVRDEJ PŠENICE Z MINULÉHO OBDOBIA V KANADE (MIL. T)

Max-min since 2017

3-year average

SUNFLOWER
OLEJNINY

SITUÁCIA ZAČÍNA
BYŤ NAPNUTÁ VO
VŠETKÝCH DRUHOCH
OLEJNÍN
Správa USDA potvrdila očakávania obchodníkov na tomto
trhu, konkrétne výnosy sóje z USA okolo 51,9 bu/aker,
oproti 53,3 bu/aker podľa odhadov z minulého mesiaca.
Odhady produkcie teda klesli o 3 mil. t na 117,4 mil. t, čo
je však ešte stále vysoká produkcia. Nie je prekvapením,
že práve v štáte Iowa boli predpokladané výnosy najviac
korigované, hoci sú stále oveľa vyššie ako celoštátny
priemer. Napriek rekordnému predaju na vývoz, ktorý
dosiahol takmer 30 mil. t, zostáva cieľ vývozu americkej
sóje na úrovni 57,8 mil. t.
V Argentíne poľnohospodári naďalej brzdia predaj vzhľadom na ekonomickú situáciu krajiny. Lisovanie preto
klesá, rovnako ako vývoz šrotu. Obchodníci budú sledovať
sejbu, ktorá sa čoskoro začne rozbiehať. Vzhľadom na súčasné cenové pomery sa očakáva, že tu výrazne vzrastú
plochy pestovania sóje, rovnako ako v Brazílii. Zdá sa však,
že sa klimatický jav La Niña potvrdzuje, a teda hrozí, že to
prinesie sucho pre Argentínu a juh Brazílie.
Pokiaľ ide o palmový olej, produkcia môže slabnúť viac
ako obvykle. Zásoby dosahujú nízku úroveň na toto
obdobie a môžu klesnúť ešte viac.
V Kanade pokračuje zber úrody. Zobratých je už 23 % v
Saskatchewane. Chladné počasie narúša postup žatvy
a na nedozretých porastoch už boli zaznamenané škody
spôsobené mrazom. Napriek tomu USDA zvyšuje svoj
odhad produkcie pre Kanadu na 19,5 mil. t. Aj v Austrálii
sa znovu očakáva produkcia na historickej úrovni okolo
3,4 mil. t. Tieto dve krajiny budú preto môcť čiastočne

nahradiť Ukrajinu pre potreby dovozu do Európskej únie.
Ak bolo pestovanie repky olejnej komplikované minulý rok
v Európe a v čiernomorskej oblasti, tak sa zdá, že tento
scenár sa znovu opakuje. Aktuálne suché podmienky nie
sú priaznivé pre dobré vzchádzanie a preto sú niektorí
pestovatelia nútení repku znovu vysiať.

Ukončenie
Repka Euronext €/T
Canola Winnipeg c$/T
Sója Chicago c$/bu

ZAOSTRENÉ NA…
EURÓPSKA ÚNIA ZAOSTÁVA
V DOVOZE REPKY
Európska únia tento rok zobrala úrodu a už druhý rok po sebe predstavuje najnižšiu
produkciu od roku 2006 v objeme 16,8 mil. t. To predstavuje stratu objemu o 16 %
oproti päťročnému priemeru. Preto bude potrebné dovážať repku olejnú do EÚ, aby
bolo možné, okrem iného, uspokojiť potreby lisovní oleja. Celková potreba dovozu
sa odhaduje na 6 mil. t, čo je o 1,6 mil. t viac ako priemerný objem dovozu repky
olejnej za posledných päť rokov. Dovoz pochádza predovšetkým z Ukrajiny, Austrálie
a Kanady. Objem dovozu repky olejnej do Európy je zatiaľ veľmi obmedzený, od
začiatku kampane bolo dovezených 639 866 t, čo je o 49 % menej ako minulý
rok v rovnakom období. Je to čiastočne spôsobené poklesom produkcie repky na
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november 20
február 21
november 20
január 21
november 20
január 21

A napokon v čiernomorskej oblasti je zber úrody slnečnice
v plnom prúde. Prvé správy o výnosoch sú na Ukrajine aj v
čiernomorskej oblasti sklamaním. Sucho spôsobilo, že úbory kvetov dosiahli menšie rozmery. V tejto súvislosti sa Čína
vrátila k nákupom slnečnicového oleja, rovnako ako v prípade ostatných komodít, a to spôsobilo prudký nárast cien.

Uzávierka ku dňu
15/09/2020
387,50
390,50
520,90
528,00
991,50
995,75

Zmena
(2 týždne)
+2,75
+8,25
+19,8
+19,00
+36,75
+34,75

Ukrajine, čo obmedzuje voľné objemy na export. Produkcia ukrajinskej repky totiž oproti
minulému roku klesla o 1 mil. t na 2,5 mil. t.
DOVOZY REPKY V EURÓPE (TONY)

TECHNICKÁ INFORMÁCIA
REKAPITULÁCIA K SLNEČNICI:
CENY SLNEČNICOVÉHO OLEJA STÚPAJÚ V DÔSLEDKU POKLESU
ODHADOVANEJ PRODUKCIE V ČIERNOMORSKEJ OBLASTI
PRODUKCIA SLNEČNICE NA UKRAJINE (V MIL. T)

DLHODOBÉ SUCHO TOTO LETO SPÔSOBILO
ZHORŠENIE VÝNOSOV

VZHĽADOM NA POKLES VOĽNÝCH OBJEMOV
ZAČALI CENY OPÄŤ STÚPAŤ

Od polovice júla panovalo v Rusku aj na Ukrajine sucho. Sucho stále trvá vo veľkej
časti čiernomorskej oblasti s výnimkou západnej Ukrajiny. Veľké horúčavy bez dažďa
nevyhnutne znížili vyhliadky na výnosy slnečnice. Prvé zbery potvrdili toto zhoršenie.
K 10. septembru ruskí poľnohospodári zobrali 1,5 mil. t slnečnice z plochy 920 tis.
ha, čo je 11 % celkovej plochy. Výnosy sa zlepšujú s postupujúcim zberom smerom
k centrálnym oblastiam krajiny, ale stále sú nižšie oproti výsledkom z minulého roka.
Zatiaľ sa výnosy ukazujú na úrovni 1,64 t/ha v porovnaní s 2,27 t/ha v rovnakom čase
minulý rok. Na Ukrajine k rovnakému dátumu zber pokročil na 1,20 mil. ha s výnosom
1,65 t/ha oproti 1,98 t/ha minulý rok v rovnakom čase.
Nasledujúce týždne budú preto rozhodujúce pre konečný potenciál produkcie slnečnice,
analytici však už teraz znižujú svoje odhady produkcie pre tieto dve krajiny. Je jasné,
že čiernomorský región tento rok nebude môcť zopakovať rekordný objem z minulého
roka. Očakáva sa, že produkcia v sezóne 2020 bude cca o 2 mil. t nižšia v každej z oboch
uvedených krajín. Ukrajinská produkcia môže dosiahnuť okolo 14,6 mil. t oproti 16,5 mil.
t v minulom roku. V Rusku by to bolo 12,9 mil. t oproti 15,3 mil. t. Tento pokles odhadov
vytvára napätie na trhu, kde je dopyt stále prítomný.

Pred príchodom objemov z novej úrody vývozcovia čerpajú zo zásob z konca
kampane 2019. Tie sú najnižšie za posledných päť rokov. Pretrváva totiž silný
dopyt po slnečnicovom oleji z Číny, Indie a tiež z Európy.
Vzhľadom na pokles odhadov produkcie v čiernomorskej oblasti sa zdá, že ponuka
bude vzhľadom na apetít dovozcov nižšia. V tejto súvislosti ceny semien slnečnice
a oleja prudko stúpajú. Slnečnicový olej sa v súčasnosti v Odese obchoduje za
920 USD/t, čo je najvyššia úroveň od októbra 2013. Sucho v Argentíne v čase, keď
sejba sotva napreduje, tiež predstavuje podporu pre ceny na tomto trhu.
Avšak príchod nových objemov slnečnice v období zberu môže spôsobiť tlak na
ceny, ako to pozorujeme každú sezónu. Tento tlak úrody však môže byť tento rok
oveľa menší vzhľadom na aktuálne reakcie cien. Očakáva sa, že cenový trend
bude do veľkej miery závisieť predovšetkým od globálneho dopytu.
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