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INTERNASIONALE
WEER
Suid-Amerika: Die onlangse reënval in Suid-Amerika was 'n gemengde seën wat droogtestremming
vir baie gebiede verlig het, maar hou terselfdertyd ‘n moontlike risiko van opbrengs-/kwaliteitskade in
vir sojabone wat oesgereed is.
Meer reën wat in die komende dae verwag word, sal Argentinië se mielie- en sojaboonoeste in hul
laat ontwikkelingstadiums aanhelp, terwyl droër weer later in die maand ook die begin van die oes
kan ondersteun.
Vordersingsverslag van La Niña in die Midde-weste: Terwyl Maart 'n ruskans van oorheersing deur La
Niña bied, sal toestande waarskynlik naby- tot onder-normale temperature in die noorde tot gevolg
hê, terwyl dit warmer en droër in die suide sal wees.
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Kouer, natter toestande in die oostelike Midde-weste sal waarskynlik tot korter plantvensters
lei, wat spanning vir produsente veroorsaak. Die risiko vir laat ryp kan herplantings veroorsaak
indien die ryp wel voorkom. Grondvog moet egter gunstig wees vir vroeë groei.
Noordelike Vlaktes in die Bo Midde-weste: reën in Maart sal die sleutel wees tot
droogtevermindering in hierdie gebiede voor lente-aanplanting. Plantvensters kan 'n bietjie
langer wees, maar die droogte sal waarskynlik ‘n impak op vroeë groei hê in sommige gebiede.
Sentrale en Suidelike Vlaktes: gebiede wat nie droogtevermindering in Maart sien nie, sal
waarskynlik deur die lente toenemende droogte ondervind. Aanplanting sal maklik wees, maar
vroeë groei sal waarskynlik beperk wees.
Delta en die Suidooste: toestande sal waarskynlik baie beter wees as in die res van die land. ’n
Natter Maart sal waarskynlik droogte oor die suide verminder, en droër (maar nie heeltemal
droë) toestande in April en Mei behoort tot beter plantvensters te lei. Suidelike gebiede kan
egter steeds ongunstige toestande ervaar.
Stille Oseaan Noordwes: droogte sal steeds 'n probleem wees. Maart kan van die swakste
toestande verlig en die streek met goeie besproeiing van bergafloop oprig. Droër toestande in
April en Mei kan die gety na droogte terugdraai. Lentekoringaanplanting kan sonder veel
kommer verloop, maar vroeë groei kan beïnvloed word.

MARKOORSIG
▪

Oekraïne is nie die enigste faktor wat 'n stygende sojaboonprys
veroorsaak nie - Na verlede week se finale meerjarige hoogtepunte het
sojaboonpryse aanvanklik relatiewe beheer getoon in vergelyking met
ander kommoditeite.

▪

Chicago Board of Trading (CBOT)-koringtermynkontrakte het Dinsdag vir
die eerste keer in sewe sessies gedaal, met pryse wat met byna 8% gedaal
het, hoewel verliese beperk is deur kommer oor Swartsee-voorrade te
midde van die Russiese-Oekraïnse konflik. Mielies het meer as 2% verloor
en sojabone het met 0,2% gedaal.

▪

Sonneblomolie gee 'n rekord-hupstoot aan palmolie wat reeds knap was en
naby rekordpryse verhandel het voor die nuutste faktor - vraag wat
wegdraai van ontwrigte Swartsee sonneblomolie-uitvoere het op die radar
gekom.

▪

Teen Midweek was die Brasiliaanse-oes 44% geoes teenoor 25% hierdie
tyd verlede jaar. Alhoewel dit die impak van droogteverliese na verwagting
vir nou nie so ernstig is, was Brasilië minder mededingend op pryse as
normaalweg vir die oestydperk.

MARKOORSIG
Wat het met graanpryse gebeur?
Figuur 1 toon pryse vir die nabygeleë Mei 2022 termynkontrak vir sagte rooi winter (SRW) -en
harde rooi lentekoring (HRS), mielies en sojabone sedert die begin van die jaar. Pryse aan die
begin van die jaar was reeds verhoog as gevolg van sterk globale vraag, hoë pryse vir insette soos
kunsmis, en swak weer in sommige aanplantgebiede wat beskikbare aanbod verlaag het. Beide
mielie- en sojaboonpryse het gedurende Januarie en Februarie gestyg in reaksie op droë
toestande in Suid-Amerika wat mielie- en sojaboon-oesskattings in Brasilië en Argentinië drasties
verlaag het. Koring is minder deur Suid-Amerikaanse weer geraak, aangesien hierdie streek
relatief minder belangrik vir globale koringhandel is.

Verandering in “Forwards” sedert Januarie 2022

PLAASLIKE
LANDBOUNUUS HOOFTREKKE
• Die mededingingskommissie keur die voorgestelde verkryging van Tongaat
Hulett voorwaardelik goed. Tongaat is hoofsaaklik 'n landbou- en agriverwerkingsbesigheid met 'n fokus op die suikerproduksie- en veevoersektore.
• Die Suid-Afrikaanse rand teenoor die dollar mik na die 15,15 tot 15,16 band
nadat herstel deur konflikte ontwrig word: Die rand het van opskrif na opskrif
gespring, maar kan onder druk kom, aangesien die Reserwe Bank rentekoerse in
die komende weke gaan verhoog.
RAND/Dollar – Afgelope 13 jaar

AFRIKA - REËNVOORSPELLING

PARITEITE
GEELMIELIES
Mei’22

Jul’22

Sept’22

Des’22

PMB-invoerpariteit

R6 152

R5 888

R5 699

R5 624

CPT-invoerpariteit

R5 978

R5 577

R5 360

R5 283

SAFEX-invoerpariteit

R4 204

R4 195

R4 237

R4 308

DBN-uitvoerpariteit

R4 204

R4 195

R4 156

R4 087

VELDAGENT
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