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DROOGTE STYG IN SUIDWESTELIKE VLAKTES
Enkele buie het die vorige naweek deur die suidoostelike
vlaktes beweeg, maar die meeste gebiede het droog gebly.
Bo-normale temperature het steeds winterkoring geteister,
veral in westelike gebiede waar droogte bestendig gestyg het.
‘n Weer stelsel aan die einde van die week en naweek
staan die beste kans om reën in die gebiede te bring. Die
verspreiding en hoeveelhede lyk laag.
VERSPREIDE BUIE VIR ARGENTINIË
’n Stelsel het die vorige naweek deur Argentinië beweeg met
verspreide buie oor suidelike en sommige westelike gebiede,
maar noordelike gebiede is uitgelaat. Sommige buie sal later
vandeesweek en oor die naweek weer oor suidelike gebiede
ontwikkel, maar sal geïsoleerd wees. Ontwikkelende mielies
en sojabone sal probleme ervaar aangesien
grondvogreserwes opgebruik is.
REËNVAL IN BRASILIË
Sentraal- en noordelike Brasilië het die vorige naweek
verspreide buie ervaar, wat die week sal voortduur. Suidelike
gebiede het droog gebly. Vir mielies en sojabone wat
aanplanting nader, sal die droogte kommerwekkend wees as
reënbuie nie gou ontwikkel nie. Daar is egter nie goeie
vooruitsigte vir buie oor die landbougebiede tot hierdie
naweek nie.
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MARKOORSIG
Pryse van VSA sojabone het vroeër die week hoër gestyg, as
gevolg van kommer oor lae voorraad te midde van droë weer
in Brasilië en hoë vraag na VSA uitvoere.
Die voortdurende droë weer in suidelike Brasilië en Argentinië
het steeds steun verleen aan mielie- en sojaboonmarkte,
terwyl ‘n styging in Chinese vraag ook sojaboonpryse
ondersteun het.
Die aanplanting van Brasilië se 2021/2022 sojaboon-oes het
94% van die geskatte oppervlakte bereik en vorder goed in die
grootste deel van die land, hoewel 'n onlangse afwesigheid
aan reën boere in sommige suidelike state op waaksaamheid
geplaas het, volgens landboubesigheidskonsultant, AgRural.
Pryse van koring het laer gedaal, hoewel verliese deur
onsekerheid oor Russiese uitvoere bekamp is, terwyl mielies
bestendig gebly het.
Graanmarkte het ook die uitkoms van 'n oproep tussen die
Amerikaanse president Joe Biden en sy Russiese eweknie,
Vladimir Putin, waargeneem as 'n maatstaf van spanning oor
Oekraïne, wat, net soos Rusland, 'n groot graanuitvoerder via
die Swart See is.
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PMB-invoerpariteit

R5 184

R4 881

R5 148

R4 817

CPT-uitvoerpariteit

R4 969

R4 695

R4 836

R4 504

SAFEX-geelmielies

R3 787

R3 587

R3 586

R3 646

DBN-uitvoerpariteit

R3 651

R3 587

R3 586

R3 529
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