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SITUACE NA SVĚTOVÉM TRHU S OBILOVINAMI

$/t, Fob  PŠENICE
US SRW (Gulf)                      279,00 (+7 $/t)
US HRW (Gulf)                        315,00 (+0 $/t)
Australia ASW                         276,00 (-19 $/t)
Argentina Trigo Up River         308,00 (+23 $/t)
Canada CWRS St Lawrence     319,00 (-15 $/t)
Black Sea Feed                          235,00 (+5 $/t)
Black Sea Milling                      252,00 (-3 $/t)

$/t, Fob  JEČMEN
Black Sea Feed                    179,00 (-5 $/t)
Argentina Feed                      --

$/t, Fob  SÓJA
US 2Y (Gulf)                      523,00 (-32 $/t)

1 € = 1,3492 $         

$/t, Fob  KUKUŘICE      
US 3YC (Gulf)                      218,00  (-20 $/t)
Argentina Feed Up River       210,00  (-20 $/t)
Black Sea Feed                       195,00  (-8 $/t)
Brazil Feed Paranagua            196,00  (-28 $/t)

ceny k 24.9.2013 (změna oproti ceně před 4 týdny)
Zdroj: DG AGRI, IGC

SVĚTOVÝ TRH: Kurz € vůči US $ opět mírně posílil, k 24.9.2013 byl 1,35 US $/€ (1,33 US $/€ k 27.8.). Argent. peso oslabilo vůči euru, kurz 
k 24.9.2013 byl 7,78 ARS/€ (7,51 ARS/€ k 28.8.), naopak kurz brazil. realu vůči euru posílil na 2,98 BRL/€ (3,22 BRL/€ k 27.8.). Cena ropy 
(Brent) je v posledních týdnech relativně stabilní, k 24.9.2013 dosáhla 109 $/barel (114 $/barel k 27.8.). Index námořní dopravy BDI 
v posledních 4 týdnech výrazně stoupl v důsledku zvýšené poptávky Číny po nerostných dodávkách z Brazílie a Austrálie a rovněž vzhledem 
k zvýšeným dodávkám obilovin z Golfského zálivu především na Dálný Východ; k 24.9. index stoupl na 2021 bodů (k 27.8. to bylo pouze 1127 
bodů). V nové bilanční zprávě IGC z 30.8.2013 byl odhad světové produkce obilovin v hosp. r. 2013/14 navýšen na 1929 mil. t (1920 mil. t 
v předchozí zprávě), odhad spotřeby byl navýšen na 1893 mil. t (1887 mil. t v předchozí zprávě) a konečné zásoby byly navýšeny na 365 mil. t 
(362 mil. t v předchozí zprávě). Odhad světové produkce pšenice (IGC) na r. 2013/14 stoupl na 691 mil. t (687 mil. t v předch. zprávě; 654 
mil. t předpoklad na r. 2012/13). Vzhledem k zvýšené spotřebě krmiv byla světová spotřeba pšenice navýšena na 688 mil. t (686 mil. t v minulé 
zprávě; 673 mil. t pro r. 2012/13), odhad konečných zásob zůstává na 176 mil. t (174 mil. t na r. 2012/13). Došlo ke zvýšení odhadu produkce 
v Rusku (52 mil. t), rekordní sklizeň se očekává v Kanadě (30 mil. t) a také v Indii. Odhad USDA (září 2013) navyšuje pro r. 2013/14 produkci 
pšenice na 709 mil. t (705 mil. t v minulé zprávě), spotřeba byla snížena na 706 mil. t (707 mil. t v minulé zprávě) a konečné zásoby navýšeny na 
176 mil. t (173 mil. t v minulé zprávě). Odhad produkce byl navýšen vzhledem k pozitivnímu výhledu sklizně v EU (odhad 143 mil. t), Kanadě
(32 mil. t) a území býv. Sovětského svazu (Rusko 54 mil. t, Ukrajina 22 mil. t, Kazachstán 17 mil. t). Odhad světové produkce ječmene (IGC)
na r. 2013/14 byl navýšen na 142 mil. t (139 mil. t v minulé zprávě; 129 mil. t předpoklad pro r. 2012/13), spotřeba byla navýšena na 138 mil. t 
(137 mil. t v minulé zprávě; 133 mil. t pro r. 2012/13), konečné zásoby jsou navýšeny na 26 mil. t (25 mil. t v minulé zprávě; 22 mil. t pro r. 
2012/13). Zvýšení odhadu produkce je dáno očekávaným lepším výnosem a rozšířením ploch oproti loňsku. Z odhadované spotřeby připadne asi 
90 mil. t na krmiva. Odhad světové produkce kukuřice (IGC) na r. 2013/14) stoupl na 945 mil. t (942 mil. t minulá zpráva; 860 mil. t 
předpoklad pro r. 2012/13), spotřeba stoupla na 917 mil. t (915 mil. t minulá zpráva; 870 mil. t na r. 2012/13), konečné zásoby navýšeny na 150 
mil. t (148 mil. t minulá zpráva; 121 mil. t pro r. 2012/13). K navýšení odhadu produkce došlo díky zvýšenému odhadu pro USA (350 mil. t) a 
očekávané sklizni v Brazílii (80 mil. t) a na Ukrajině (24 mil. t). Odhad produkce pro EU je 66 mil. t. Navýšení spotřeby je dáno zvýšenou 
poptávkou po krmivech a průmyslovým využitím ječmene. Odhad USDA na r. 2013/14 je ještě optimističtější: produkce 957 mil. t, spotřeba 
928 mil. t (930 v minulé zprávě), konečné zásoby 151 mil. t (150 mil. t v minulé zprávě). USDA zvýšil odhad produkce v USA na 352 mil. t 
(350 mil. t v minulé zprávě), jedná se o výrazný nárůst oproti loňsku. Navýšil odhad pro Ukrajina na 29 mil. t (24 mil. t minulá zpráva), naopak 
mírně snížil odhad pro EU na 65 mil. t (66 mil. t minulá zpráva) a snížil odhad pro Brazílii na 72 mil. t (79 mil. t minulá zpráva). Světové 
vývozní ceny obilovin obecně klesly s výjimkou cen pšenice, které stouply vzhledem ke zvýšené poptávce z Číny a Brazílie a kvůli obavám
z negativního dopadu mrazu na argentinskou produkci. Rusko plánuje odkoupit z domácího trhu údajně až 6 mil. t pšenice a obnovit tak její 
zásoby. Světový obchod: Jižní Korea koupila 323 tis. t kukuřice ze Severní Ameriky za cenu 233-235 $/t c&f, k dodání v únoru 2014. Egypt
koupil 180 tis. t pšenice z Ruska a Rumunska za cenu 252 $/t fob, k dodání v říjnul, a 235 tis. t pšenice z Ruska, Ukrajiny a Rumunska za 252-
255 $/t fob, k dodání v listopadu. Tunisko koupilo 59 tis. t tvrdé pšenice různého původu za 353-356 $/t c&f. Jordánsko koupilo 50 tis. t 
krmného ječmene různého původu za 268 $/t c&f, k dodání v červnu 2014.

SITUACE NA VNITŘNÍM TRHU OBILOVIN

PŠENICE SETÁ potravinářská     €/t
FR Rouen (220 Hagberg)    185,86 (-7,07 €/t)
BE Antverpy                         185,00 (-5 €/t)
DE Hamburg                       191,00 (-7 €/t)
HU Transdanubia                  --
PL Slaski                              166,01 (-5,24 €/t)
AT Wien                                  --
PŠENICE SETÁ krmná                   €/t
DE Hannover                         173,00 (+2 €/t)

JEČMEN krmný                      €/t
FR Rouen                           176,86 (-6,07 €/t)
DE Hannover                   168,00 (-9 €/t)
AT Wien                             --
PL Zachodni                   154,25 (-7,51 €/t)
JEČMEN sladovnický             €/t
FR Creil  (dvouřadý)      184,86 (-8,07 €/t)
DE Stuttgart                     209,00 (+ 9 €/t)
PL Zachodni                    191,17 (+3,27 €/t)

KUKUŘICE krmná                €/t
FR Bordeaux                      --
DE Hamburg                   225,00 (-14,0 €/t)
HU Transdanubia            143,95 (-36,92 €/t)
AT Wien                            --
PL Slaski                         179,66 (-5,7 €/t)
ŽITO potravinářské                 €/t
DE Hamburg                   153,00 $/t (-1 €/t)
PL Slaski                        108,96 (+13,19 €/t)

VNITŘNÍ TRH EU: Vývozní ceny pšenice v EU mírně klesly a vzhledem k nárůstu světových cen se drží pod úrovní US cen: FR Class 1 
Rouen 190 €/t (-5 €/t oproti ceně před 4 týdny), UK Feed East Coast 186 €/t (-7 €/t), pro srovnání US SRW Fob Gulf 206 €/t (+3 €/t). Vývozní 
ceny ječmene rovněž klesly: FI Dlvd Naantali feed 140 €/t (-10 €/t oproti ceně před 4 týdny), FR Dlvd Rouen feed 177 €/t (-6 €/t), FR Dlvd 
Rouen malting 189 €/t (-10 €/t), UK London feed FOB 166 €/t (+4 €/t), pro srovnání Black Sea feed FOB 179 €/t (-5 €/t). Vývozní ceny 
kukuřice v EU klesly shodně se světovými cenami a nyní jsou nižší než ceny v USA a v Černomořské oblasti: FR Bordeaux cena neuvedena, 
HU Budapest 136 €/t (-30 €/t před 4 týdny), pro srovnání US 3YC Gulf FOB 162 €/t (-16 €/t). Odhad produkce obilovin v EU 28 na r. 2013/14 
byl navýšen o 2,9 mil. t na 301,5 mil. t (+9,3% meziročně), největší nárůst produkce se očekává u žita (10,4 mil. t, + 20,9% meziročně), dále u 
kukuřice (64,3 mil. t, +10,7%), u ječmene se odhaduje produkce 59,6 mil. t (+10,2%), u pšenice 134,9 mil. t (+9,1% meziročně). Odhad ploch 
obilovin v EU 28 na r. 2013/14 byl oproti minulé zprávě snížen o 0,1 mil ha na 57,8 mil. ha (+1,4% meziročně), nárůst se očekává u žita (2,6 
mil. ha, +9,2% meziročně) a u kukuřice (10 mil. ha, + 4,9%), odhad ploch pšenice seté je 23,3 mil. ha (+1,1%), ječmen 12,4 mil. ha (-0,4%). 
Aktualizovaná bilance pro EU 28 na r. 2013/14: odhad počátečních zásob je 27,5 mil. t, využitelná produkce zvýšena na 301,5 mil. t, dovoz 
12,8 mil. t, celkové dostupného množství 341,8 mil. t, spotřeba 272,5 mil. t, vývoz 27,4 mil. t, odhad konečných zásob (k 30.6.2014) je 39,7 mil. 
t. Dovoz do EU za prvních 13 týdnů hosp. r. 2013/14 dosahuje 1,6 mil. t (2,5 mil. t v r. 2012/13), z toho kukuřice 959 tis. t, pšenice setá 362
tis. t a pšenice tvrdá 260 tis. t. Vývoz z EU dosahuje 10,6 mil. t (5,8 mil. t v r. 2012/13), z toho pšenice setá 6,2 mil. t, ječmen 3,4 mil. t, pšenice 
tvrdá 152 tis. t a kukuřice 0,6 mil. t. EU je čistým vývozcem 9 mil. t obilovin (3,3 mil. t v r. 2012/13).

Zpracované výrobky: Vývozní subvence pro krmné směsi a pro veškeré zpracované výrobky v odvětví obilovin jsou 0,00 €/t.

  Další informace jsou k dispozici na el. adrese: Jana.Potmesilova@mze.cz; Dagmar.Hejrovska@szif.cz; Irena.Hrckova@szif.cz nebo na adresách 
http://www.mze.cz, http://www.szif.cz
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