Markt en trends

Euro helpt inkoop soja
Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Inkopers van soja profiteren van de licht
gestegen euro. Toch blijft eiwit duur en dat
heeft effect op de afzet, volgens handelaren.
Mengvoerbedrijven merken terughoudendheid bij veehouders.
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Voor iedere cent die de euro in waarde
stijgt, wordt de soja-inkoop vier euro
per ton goedkoper. Terwijl de prijs voor
soja in de VS nog iets blijft oplopen, stabiliseert de sojaprijs in Europa dankzij
de sterkere euro. Ten opzichte van het
dieptepunt (1,20) in juli is de waarde
tegenover de dollar inmiddels 8 à 9
cent gestegen. Per saldo is dat 32 euro
per ton soja. Toch blijft eiwit duur en
volgens handelaren heeft dat effect op
de afzet. Mengvoerbedrijven merken
terughoudendheid bij veehouders. In de
VS werd een iets lagere afzet naar de
veehouderij verwacht, maar tot dusverre
lijkt daarvan niet of nauwelijks sprake.
In Duitsland meldt de statistische dienst
voor Landbouw dat de afzet aan mengvoer het afgelopen jaar met een half
miljoen ton is gestegen tot 21,3 miljoen
ton. Een lichte stijging bij alle diergroepen.

P ri j sb e we g i n g
Het zal naar ieders verwachting nog
wel een aantal maanden duren voordat
er bij soja een duidelijke prijsbeweging
naar beneden kan komen. Een daling
wordt voorzien door recordverwachtingen voor komende inzaai van soja in
Brazilië en Argentinië. In Argentinië zal
de inzaai half oktober van start gaan
met als beperkende factor de beschikbaarheid van voldoende zaaizaad. Ook
de kwaliteit daarvan is matig als gevolg
van droogte in het vorige seizoen. In
Brazilië verwacht de overkoepelende
organisatie van de oliezadenverwerkende-industrie, Abiove, een recordproductie aan soja in het komende seizoen van
maar liefst 81 miljoen ton. Dat is een
verdubbeling ten opzichte van tien jaar
geleden. Overigens moet het areaal nog
wel worden ingezaaid en is de start al
vertraagd vanwege te weinig neerslag.
Abiove maakte verder bekend dat de
sojateelt geen rol van betekenis speelt
in de ontbossing van het Amazonewoud. Dit is gebleken uit onafhankelijke studies. Volgens de Braziliaanse
organisatie is er binnen de bestaande
regels voldoende uitbreiding mogelijk in
areaal en productie per hectare.
Al met al dragen deze factoren niet bij
aan een dalende prijs. Maar voor volgend jaar staat de soja toch voor 100
euro minder in de verkoop.
In Europa is sojateelt nagenoeg nihil.
Daar wordt in Duitsland, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk vooral koolzaad
verbouwd. De Duitse oogst is goed uitgevallen en voor het komende
seizoen wordt ongeveer 13 procent
meer ingezaaid. Door de hoge eiwitprijzen is het voor Europese boeren
weer aantrekkelijker om zaden te telen.
Vandaar ook de stijgende belangstelling
voor lupineteelt in Nederland, onder
andere in Groningen op het bedrijf
van Ten Have. De lupine wordt op het
bedrijf gebruikt voor varkensvoer.
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G ra n e n
‘Een bullishe markt heeft steeds weer
nieuwe negatieve berichten nodig
en momenteel zijn die er eigenlijk
niet. Dat haalt dus even druk van de
ketel en we zien afvlakking van de
prijzen’, aldus een analist van een
internationaal handelshuis. De oogst
in Rusland, Oekraïne en Kazachstan
lopen op hun einde en de uitkomst is
duidelijk; de opbrengsten per hectare
zijn ruim een kwart lager dan vorig
jaar. Voortdurend leidt dit tot geruchten en speculaties van een plotseling
exportverbod dat, net als in 2010,
zou leiden tot een prijsexplosie op de
wereldmarkt. Gezien de stellige ontkenning van de Russische minister van
landbouw is dit echter onwaarschijnlijk. Hun binnenlandse prijs mag wel
iets oplopen, zodat Russische boeren
enthousiast blijven voor nieuwe inzaai
van wintertarwe. De huidige prognose
is een toename met 4 procent tot bijna
17 miljoen hectare granen. Wel heeft
Rusland een plafond ingesteld voor de
export in dit seizoen van 14 miljoen ton
en daarvan is inmiddels bijna 6 miljoen
ton gebruikt. Op enig moment komt er
dus een beperking. Dat kan in de vorm
van een extra heffing of misschien wel
doordat het Russische graan zich uit
de markt prijst. Vandaar dat ‘s wereld
grootste inkoper van tarwe, Egypte,
ook alvast bestellingen heeft gedaan
in Frankrijk. Langzamerhand lopen de
Europese prijzen en de Zwarte Zeeprijzen naar elkaar toe.
A u stra lische t a r w e
De Australische tarwe is net gezaaid en
de oogstprognose is verlaagd naar 22,5
miljoen ton. Dat is een kwart minder
dan het absolute record van vorig seizoen. De Australische regering verwacht
echter geen enkele beperking van
export, omdat er nog miljoenen tonnen
in voorraad liggen.
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