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INTERNASIONALE
WEER
GRONDVOG UITKYK VIR SUID-AMERIKA

MARKOORSIG
▪

Oekraïne: Hierdie groot globale produsent van landbouprodukte het die uitvoer van
kunsmis verbied gegewe die Russiese inval, het die landbouministerie Saterdag gesê

▪

Suid-Amerika: Reën vroeg in Maart bevoordeel Argentinië se mielies en sojaboongewasse,
maar dit is te min en te laat vir verre suidelike Brasilië. Die vog sal waarskynlik effens help
om Argentinië se later aangeplante mielie- en sojaboonoeste te stabiliseer en kan voordelig
wees tot die jongste aangeplante sojaboonoeste in Brasilië se mees suidelike deelstaat, Rio
Grande do Sul.

▪

Brasiliaanse boere in die Sentrale-Suide het teen einde verlede week 94% van hul tweede
mielie-oes aanplantings se oppervlakte voltooi, volgens die landboubesigheidskonsultant
AgRural op Maandag. Die regering voorspel dat Brasilië se mielieproduksie hierdie seisoen
met 29% sal groei en 112,3 miljoen ton sal bereik, insluitend eerste- en tweede-oes mielies.

▪

In Brasilië kan droër neigings ook terugsluip na gebiede van Rio Grande do Sul, maar 'n
meerderheid van die land sal hierdie week na verwagting tot natter toestande neig.
Alhoewel die natter neigings die oes van sojabone en die aanplanting van safrinha-mielies
gering kan ontwrig, kan die addisionele vog die gesondheid van mielie-oeste bevoordeel in
state soos Paraná waar grondvoginhoud aan die verbeter is, maar steeds onvoldoende (subpar) is.

▪

Argentinië se soja-olie en -meel: Argentinië het uitvoerregistrasie vir soja-olie en -meel
gestaak. Argentinië se soja-olie- en meeluitvoer word tans teen 31% belas. Die land se
2021/22 sojaboonoes word op tussen 40 miljoen en 42 miljoen ton geraam, hoewel dit aan
die begin van die jaar swaar deur droogte getref is.

▪

Suidwes-Kansas (top VSA koringproduserende staat): Het sedert Oktober nie veel
meetbare reën of sneeu ontvang nie. Meer as die helfte van Kansas word vanaf 8 Maart
onder hewige droogte of erger geklassifiseer − die droogste toestande sedert 2018, volgens
die Nasionale Droogteverligtingsentrum.

▪

Koringmarkvooruitsigte: Terwyl die Swart See mark onrus steeds graanmarkte beïnvloed, is
die langtermynvooruitsigte steeds onduidelik. Ontwrigting van markte in die Swart Seestreek sal in die korttermyn voortduur, met meer kopers wat na EU-voorrade kyk om
voorraadgapings wat deur die konflik veroorsaak word, aan te vul. Na verlede week se
koopmark styging kan bestuurde geldfondse as oorgekoop beskou word, indien die meer
positiewe noot in Rusland-Oekraïne-gesprekke voortduur.

MARKKRISISSE
HOOGTEPUNTE
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REKORD UITVOERVRAAG UIT CHINA: Na
die COVID-geïnduseerde verkope tot laat in
2020 moes China hul graanreserwes
herbou en het tot nou 'n gereelde koper
van VSA-graan geword.
SUID-AMERIKAANSE OESWEER: Droë weer
het die graan- en oliesaad-oesvoorspellings
laat afneem.
DIE VERSKANSING TEEN INFLASIE: Die
markte het voordeel getrek uit groot- en
langtermynposisies in die graanmarkte, wat
die globale vraag beïnvloed.
DIE RUSSIESE OORLOG IN OEKRAÏNE:
Graanstrateë sê - die voortslepende konflik
in die Oekraïne het meer onsekerheid
regoor die wêreld veroorsaak, veral in die
voorsieningskettings weens 'n stilstand in
Oekraïense uitvoere. Hulle meen ook dat
die wisselvallige handeling vir 'n ruk gaan
voortduur.

Die graanuitvoer stillstand bied 'n geleentheid vir
graanproduserende lande, insluitend Suid-Afrika,
aangesien die wêreldmarkte graan moet vind.

landboumarkte en
wêreld voedselvoorraad,
veral in Afrika.

SUID-AFRIKA
VOEDSELSEKERHEID
▪ Rusland is verantwoordelik vir 10% van
wêreldwye koringproduksie en Oekraïne 4%.
▪ In 2020 het Afrika-lande sowat $4 miljard se
landbouprodukte uit Rusland ingevoer. Koring
het byna 90% van hierdie invoer uitgemaak.
▪ Oor dieselfde tydperk het Afrika
landbouprodukte ter waarde van $2,9 miljard
uit Oekraïne ingevoer, 48% hiervan was koring
en 31% was mielies.
▪ Suid-Afrika maak staat op Rusland en die
Oekraïne vir ongeveer 30% van sy
koringinvoer.

PLAASLIKE
LANDBOUNUUS HOOGTEPUNTE
▪

Afrika se rykste man, Aliko Dangote, versoek 'n verbod op die uitvoer van mielies
uit Nigerië, om die land selfonderhoudend te maak (om voedselsekerheid te
verseker) te midde van die voortslepende oorlog tussen Rusland en die Oekraïne.
Hy voorspel dat daar ook in die volgende twee tot drie maande moontlik 'n tekort
aan koring en ander produkte sal wees weens die oorlog wat toegang tot kunsmis
raak.

▪

Syngenta kondig 'n nuwe saadbehandelingsopsie vir die voorkoming van vroeëseisoen insekte en siektes op sojaboongewasse aan. Klik hier om meer te lees.

SUID-AFRIKA REËNVALVOORUITSIGTE

PARITEITE
GEELMIELIES
Mei’22

Jul’22

Sept’22

Des’22

PMB-invoerpariteit

R6 336

R6 104

R5 792

R5 762

CPT-invoerpariteit

R6 158

R5 794

R5 456

R5 419

SAFEX-geelmielies

R4 262

R4 281

R4 334

R4 390

DBN-uivoerpariteit

R4 262

R4 281

R4 123

R4 276
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