Predpokladá sa ďalšie zníženie svetových zásob cukru
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Vzhľadom na pokles svetovej produkcie cukru a rekordnú vysokú úroveň jeho ceny,
ekonómovia Macquarie Group znížili odhad zásob cukru v dvoch najväčších produkujúcich
krajinách – Brazílii a Indii, pričom sa zvýšila pravdepodobnosť, že ceny zostanú na vysokej
úrovni.
Sucho bolo v Indii tak rozsiahle, že pravdepodobne ani silnejšie dažde v auguste nenapravia
spôsobené škody. Macquarie Group uviedla: „Vzhľadom na to znižujeme naše predpoklady
na rok 2009/10 na 16 miliónov ton.“
Následne bol zaznamenaný pokles indických zásob. „Podľa indických úradov boli v Indii k 1.
júlu zásoby cukru 7,6 milióna ton. O mesiac neskôr klesli zásoby o ďalších 21% na 6
miliónov ton (k 31. júlu). To je o 60% menej ako 15 miliónov ton zásob pred rokom
a dostatočné množstvo na zabezpečenie miestneho dopytu za 3 mesiace.“ Ak bude
pokračovať klesajúci trend, tak potom budú domáce ceny cukru v Indii ďalej rásť.
Prenášané zásoby na začiatku novej sezóny začínajúcej 1. októbrom by mohli klesnúť pod 3
milióny ton v porovnaní s takmer 9 miliónmi ton v predchádzajúcom roku. V takom prípade
a za predpokladu, že produkcia v roku 2009/10 dosiahne 16 miliónov ton, bude India
vyžadovať import najmenej 5 miliónov ton pre druhú za sebou nasledujúcu sezónu s domácim
poklesom.
Okrem toho v Brazílii, najväčšej produkujúcej krajine na svete, Macquarie Group očakáva
pokles produkcie trstiny na 540 miliónov ton v porovnaní s 550 miliónmi ton očakávanými
predtým a 505 miliónmi ton v roku 2008/09.
Za predpokladu pomeru cukru a etanolu 43% : 57% sa tak očakáva produkcia 30,3 milióna
ton cukru (asi 24 miliárd litrov etanolu). To je veľký pokles v porovnaní s pôvodnou
predpoveďou 32-33 miliónov ton na začiatku sezóny. Pripisuje sa to odstávkam, nízkej
kvalite trstiny a obmedzenej kapacite závodov. Konečný odhad bude závisieť od počasia
v septembri a októbri, kedy sa trstina zbiera.

