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Az USDA által kiadott legújabb jelentés szerint a búza 2017/2018-ra várható termése az ezt megelőző
jelentéshez képest nem változott, de a világtermelést csökkentették, mert az 1.7 millió tonnás
növekedést kiüti a 2.7 millió tonnás csökkenés a kezdőkészletekben. A növekedés részben az
oroszországi 3.5 millió tonnás növekedésből származik, amely a várható termést 81 millió tonnás
rekordra emelte. A változás a jó időjárásnak köszönhető és a betakarítási eredmények ezt igazolják.
Ausztráliában 1 millió tonnával csökkentették a várható termést a szárazság miatt, és az EU is 0.7
milliós csökkenést jelentett be. A zárókészleteket az ausztráliai termelés változása csökkentette, mert
ott a 2015/16 évre 1.5, 2016/17-re 0.5 millió hektárral csökkent a búzatermesztés. A
világkereskedelem mérete alapvetően nem változik a 2017/18-as szezonra, mert Oroszország 1,
Ukrajna 0.5, Törökország 0.3 millió tonnával emelte az export várakozást. Ez nagyjából kiüti az EU 1 és
Ausztrália 0.5 millió tonnás export csökkenését. A Világ búzafelhasználását 0.5 millió tonnával emelték,
s ez, figyelembe véve a termelés csökkenését, a zárókészletek 1.6 millió tonnás csökkenéséhez vezet.
Ami a nagymagvú gabonaféléket illeti, az USA-ban javultak a kilátások, növekszik a takarmány és
melléktermék felhasználás, növekszik a zárókészlet és csökkennek a felvásárlási árak. Az elmúlt hónapi
jelentéshez képest 32 millió bushellel 14.184 milliárd bushelre (kb: 370 millió tonna, 1 bushel kukorica
kb. 25.401 kg) növelték a várható termést, ami a közel 34 millió hektáros vetésterületet figyelembe
véve, 10 t/ha-t meghaladó termésnek felel meg. A melléktermék és a takarmányfelhasználás
emelkedik a csökkenő felvásárlási áraknak köszönhetően, de az etanolgyártás és az export várhatóan
csökken. Ugyanígy csökken (50 millió bushellel) az egyéb ipari felhasználás is, ezért a zárókészletet 62
millió bushellel emelték az előző havihoz képest. Az előrejelzett termelői felvásárlási árakat
bushelenként 10 centtel csökkentették, 2.80 és 3.60 dollár közé.
A szántóföldi gabonafélék globális termelését 24 millió tonnával 1316.5 millió (1.3 milliárd!) tonnára
emelték a nagyobb termelés, a valamivel kisebb fogyasztás, a csökkenő kereskedelem és a nagyobb
készletek miatt. Az USA-n kívüli kukoricatermést valamivel csökkentették a Szerbiában, Ukrajnában az
EU-ban és Oroszországban várható kisebb termés miatt, de a Mexikóban és Argentínában várható
nagyobb termés ezt kiegyenlíti. Ukrajnában a száraz időjárás miatt csökkentették a várható termést,
míg Argentínában a vetésterület ért el rekord nagyságot. Az árpatermelés növekedett Oroszországban
és Kanadában, de csökkent Argentínában és az EU-ban. A WASDE-569-2 jelentése csökkentette Szerbia
és Oroszország kukoricaexportját, de az ukrán exportot növelte. A kisebb termés ellenére úgy vélik,
hogy Ukrajna nagy exportálható készlete és szállítókapacitása kielégíti az EU importigényét. Brazília
tekintetében emelték az ez évi exportot. Az USA-n kívüli kereskedelmi zárókészletet gyakorlatilag
változatlannak tekintik. A kukorica világkészletet 1.6 millió tonnával nagyobbra, 202.5 millió tonnára
teszik a 2017/2018-as termelési évre.

