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Világ- és európai piaci tendenciák

Az USDA (2012b) az olajos magvak globális ter-
mését 452,5 millió tonnára becsüli a 2011/2012. gaz-
dasági évre, ami 2 millió tonnával maradna el az 
előző időszakhoz képest. A korábbi várakozások 460 
millió tonnát jósoltak, de ez az első alkalom, amikor 
a két fő olajnövény (szójabab és repcemag) kínálata 
jelentősen csökkent. Az olajnövények feldolgozása 
390 millió tonna körül valószínűsíthető a 2011/2012. 
gazdasági évben, ami 14 millió tonnás bővülést jelent 
a 2010/2011. évi szezonhoz képest. A kereslet növe-
kedését a bioüzemanyag bekeverési irányelvek betar-
tása és a globális takarmányigény bővülése segítette. 
A globális készletek 71,1 millió tonnára csökkenhet-
nek. A nemzetközi kereskedelembe jutó olajos magvak 
mennyisége 109 millió tonnára nőhet a 2011/2012. gaz-
dasági évben.

A növényi olajok globális előállítását 153,1 millió 
tonnára becsülik a 2011/2012. gazdasági évre vonatko-
zóan, ami 6 millió tonnás növekedést jelent az előző 
időszakhoz képest. A globális fogyasztás az előző évi 
szezonét 5,8 millió tonnával meghaladva 150,7 millió 
tonna körül alakulhat. A legnagyobb mennyiség az 
utóbbi évekhez hasonlóan a pálma- (50,6 millió tonna), 
a szója- (42,5 millió tonna), a repce- (23,3 millió tonna) 
és a napraforgóolajból (13,8 millió) készül. A repceolaj 
kivételével a növényi olajok kínálatának viszont jelen-
tős bővülését valószínűsítik a 2010/2011. évi szezonhoz 
viszonyítva. 

Szójabab

A szójabab globális termését 251,5 millió tonnára 
becsülik a 2011/2012. gazdasági évben, ez az utóbbi 
három év legalacsonyabb szintjét jelenti. Az északi fél-
teke termése 120 millió tonna, a délié 131 millió tonna 
körül alakulhat. A kibocsátás az előző szezonhoz 
képest a legnagyobb mértékben az Egyesült Államok-
ban (-7,5 millió tonna) és Kínában (-1,6 millió tonna) 
csökken. A dél-amerikai országokban a 2011/2012. 
gazdasági évben aszály sújtotta a termőterületeket. 
A kínálat csökkenése miatt a globális szójababexport 
11,7 millió tonna volt 2011 utolsó negyedévében, szem-
ben az egy évvel korábbi 16,8 millió tonnával. A piac 
enyhülését jelzi, hogy korábban évről évre 10-15 millió 
tonnával nőtt a szójabab globális feldolgozása, míg a 
2011/2012. évi szezonban csak 6,5 millió tonna (220,9 
millióról 227,4 millió tonnára) emelkedés várható. Az 
Egyesült Államokban a gyengébb kínálat hatására 44 

millió tonna körül alakulhat a szójabab felhasználása, 
ami az utóbbi négy év leggyengébb szintje. A globális 
készlet-felhasználás aránya 25 százalék körül lehet a 
készletek leépülése (60,3 millió tonna, ez 8,7 millió 
tonnával kevesebb az előző időszakhoz viszonyítva) 
miatt. A vártnál gyengébb dél-amerikai termés tovább 
csökkentheti a szójabab amúgy is szűkös kínálatát.

Kína szójababtól való függősége jelentősen nőtt, 
mert a felhasználása az elmúlt nyolc évben meg-
duplázódott (60 millió tonna a folyó szezonban). Az 
ázsiai ország gyenge 2011. évi szójababtermése és a 
kereslet élénkülése tovább növeli az importot, amely 
a 2011/2012. gazdasági évben elérheti az 57 millió 
tonnát (az előző időszakban 52,4 millió tonna volt). 
A rekord nagyságú behozatali igény korlátozott kíná-
lattal találkozik a világpiacon, ami felhajthatja a szó-
jabab árát a következő hónapokban. Az importból 
24 millió tonna az USA-ból és 33 millió tonna Dél-
Amerikából származhat, ez is azt bizonyítja, hogy 
milyen fontos szerepe lesz az idei dél-amerikai szó-
jababtermésnek. Kína 2011. szeptember-november 
között 6,7 millió tonna szójababot importált Dél-
Amerikából, ami messze meghaladja az előző év azo-
nos időszakának mennyiségét. 

Az EU-ban a szójabab feldolgozását 11,7 millió 
tonnára becsülik a 2011/2012. gazdasági évre, szemben 
a négy évvel korábbi 15 millió tonnával. Az olajütők 
keresletének lanyhulása mögött a gyenge jövedelmező-
ség és a napraforgó kedvezőbb piaci helyzete állnak, 
ami visszavetette a szójabab importját.

A szójadara globális előállítását 179,7 millió 
tonnára jelzik a 2011/2012. évi szezonra. A dara fel-
használása 2011. negyedik negyedévében 46 millió 
tonna volt, ami a korábbi növekedés lassulására utal, 
mert épphogy meghaladta az előző év azonos idő-
szakának mennyiségét. A szójaolaj globális kínálatát 
42,5 millió tonnára, globális felhasználását 42,6 millió 
tonnára valószínűsítik, míg a külpiacokon a 2011/2012. 
gazdasági évben 8,4 millió tonna találhat vevőre. 
A szójaolaj készletek várhatóan 2,7 millió tonnára 
csökkennek.

Napraforgómag

Az USDA (2012b) szerint a napraforgómag glo-
bális termése elérheti a 39 millió tonnát a 2011/2012. 
gazdasági évben, amely 6 millió tonnával haladja meg 
az előző időszak termését. A felhasználás 37,5 millió 
tonnára, a zárókészletek nagysága 3 millió tonnára, 
a kereskedelembe jutó mennyiség 2,5 millió ton-
nára emelkedhet. A globális napraforgóolaj-előállítás 
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elérheti a 13,8 millió tonnát, ami fedezi a 12,9 millió 
tonnás felhasználást a folyó szezonban. A legnagyobb 
exportőrök Oroszország, Ukrajna, Románia és Bulgá-
ria lehetnek. Az importőrök között első helyen Török-
ország állhat, majd az EU, Pakisztán, az Egyesült Arab 
Emírségek és Marokkó következik a sorban. 

Oroszországban és Ukrajnában a kimagasló hoza-
moknak köszönhetően, egyaránt rekord mennyiségű, 
9,6 millió tonna napraforgómag termett. Az ukrán és 
az orosz napraforgómag-feldolgozás még sosem volt 
ilyen magas, mindkét országban várhatóan 8,6 millió 
tonna körül alakul, ami a két állam napraforgóolaj 
kínálatának 3,2-3,5 millió tonnára való bővülését 
jelenti a folyó időszakban. Ukrajna a napraforgóolaj 
legnagyobb részét (3,1 millió tonna) külpiacokon érté-
kesíti, ugyanakkor Oroszországban 2,2 millió tonna 
belső felhasználásra kerül.

Argentínában, a világ harmadik legnagyobb napra-
forgómag-termelő országában 1,9 millió hektárra (+11 
százalék az előző időszakhoz képest) nőtt a vetésterület 
a 2011/2012. gazdasági évben. Átlagos hozammal szá-
molva, tavasszal a várható termés mennyisége elérheti 
a 3,2 millió tonnát (3,6 millió tonna 2010/2011-ben, a 
kimagasló termésátlagok miatt). Argentínában a nap-
raforgómag feldolgozása a kapacitások limitáltsága 
miatt 3,4 millió tonnáról 3,15 millió tonnára csökken-
het a 2011/2012. évi szozonban, így 1,3 millió tonnára 
csökken a napraforgóolaj-előállítás. 

A TOEPFER International (2012) előrejelzése 
alapján az EU-ban 8,56 millió tonna napraforgómag 
termett a 2011/2012. gazdasági évben, ez 1,7 millió 
tonnával haladja meg az előző időszak kibocsátását. 
A legnagyobb termelő tagállamok Franciaország (1,92 
millió tonna), Románia (1,75 millió tonna), Bulgá-
ria (1,56 millió tonna) és Magyarország (1,38 millió 
tonna). A Közösség napraforgómag-felhasználása 7,5 
millió tonnára bővülhet a jelzett időszakban, szemben 
a korábbi évek 6-7 millió tonnás igényével. Az európai 
olajmalmok a drágább szójabab és repcemag helyett 
egyre inkább a jövedelmezőbb napraforgómag feldol-
gozására térnek át, ami tovább növelheti a napraforgó-
mag iránti keresletet, illetve rekord nagyságú naprafor-
góolaj és -dara kínálatot eredményezhet.

Repcemag

Az USDA (2012b) a repcemag globális termését 
csaknem 61 millió tonnára valószínűsíti a 2011/2012. 
gazdasági évre, ami várhatóan biztosítja a felhaszná-
láshoz szükséges mennyiséget. A kibocsátás csökkené-
sét az EU gyenge 2011. évi termése eredményezte, így 
a piacon képződő hiányt a kiváló kanadai és ausztráliai 
termés sem tudta ellensúlyozni. A repcemag globális 
importja három év után ismét rekordot dönthet, vagyis 
11 millió tonnára emelkedhet a 2011/2012. gazdasági 

évben. A növekedés mögött az EU, Kína és az USA 
intenzív vásárlása áll, együttes importjuk 4,3 millió 
tonnáról 5,9 millió tonnára nőhet az előző időszakhoz 
képest. A szűkös kínálat és a magas piaci árak hatására 
néhány ország – Mexikó és Japán – feldolgozói inkább 
az olcsóbb napraforgómag és szójabab felhasználására 
térnek át. A repcemag globális exportját a kanadai 
(14 millió tonna 2011-ben) és az ausztráliai canola 
mennyisége határozza meg. Ukrajna kivitele 300 ezer 
tonnával 1,17 millió tonnára csökkenhet a folyó idő-
szakban, bár minőségi problémák miatt közel félmil-
lió tonna eladatlan repcemag van még a raktárakban. 
A repceolaj globális kibocsátása 23,3 millió tonna, a 
repcedara előállítása 35 millió tonna körül várható a 
2011/2012. gazdasági évben.

Az EU-ban 19,1 millió tonna repcemag termett 
2011-ben. Franciaországban a kedvező nyári időjárás 
hatására a korábban várt 4,7 millió tonna helyett 5,2 
millió tonna repcemag került le a táblákról. Az Egye-
sült Királyságban is rekordnak számító mennyiséget, 
2,5 millió tonnát takarítottak be a gazdák. Ugyanakkor 
Németországban a vártnál kevesebb, 3,9 millió tonna 
repcemag termett. Németországban a vetést az esőzé-
sek hátráltatták, majd a téli fagyok, a tavaszi aszály és 
az aratás időszakában a sok csapadék okozott károkat 
az állományokban. Az EU-ban a repcemag felhasz-
nálása az utóbbi három év legalacsonyabb szintjére, 
21,7 millió tonnára, míg a zárókészlet 1 millió tonnára 
csökkenhet a 2011/2012. évi szezonban. A Közösség 
feldolgozói továbbra is jelentős mennyiségű importra 
szorulnak (3,3 millió tonna). 

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

Magyarországon az időjárás az előző évivel teljesen 
ellentétes volt 2011-ben: mert bár az őszi vetésű repce 
még jól hasznosította a korábban hullott csapadékot, de 
a napraforgó fejlődéséhez nyárra már kevés nedvesség 
maradt a talajban. A csapadékhiány szélsőséges hőin-
gadozással társult, ami tovább hátráltatta a növények 
fejlődését.

A napraforgómagot az előző évinél 14 százalékkal 
nagyobb, vagyis 574 ezer hektárról takarítottak be a 
gazdák 2011-ben. A nagy termőterület magas termés-
átlaggal (2,38 tonna/hektár) párosult, így 1,37 millió 
tonna mag került a raktárakban, amely a 2008. évi 
rekord nagyságú termés után, a második legmagasabb 
eredménynek számít. A bőséges termés ellensúlyozta 
az előző évi alacsony kibocsátást, és megfelelő kínála-
tot biztosított a hazai és külpiacokon.
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A repcemag betakarított területe 233 ezer hektár 
volt, amelyről 527 ezer tonna termést takarítottak be. 
A 2010. évi vetést esőzések nehezítették, így a mag a 
tervezetnél kisebb területen került a talajba.

Bel- és külpiaci értékesítés

A napraforgómag 2010. évi gyenge termése kevés 
fedezetett nyújtott az intenzív kereslet kielégítéséhez, 
ezért a készletek hamar kimerültek a 2011. év elején. 
A 2011. év napraforgó-termése viszont jelentősen meg-
növelte a forgalmat az év utolsó hónapjaiban. Egész 
évben keresleti piac volt jellemző, mert az ó és új ter-
mésű mag sem elégítette ki a piaci igényeket.  

Az AKI PÁIR adatai szerint a termelőktől felvá-
sárolt napraforgómag mennyisége 707 ezer tonnáról 
900 ezer tonnára emelkedett, míg a repcemagé nem 
változott 2011-ben 2010-hez képest. A napraforgóolaj 
értékesítése 6 százalékkal, a napraforgódaráé 16 száza-
lékkal esett vissza. 

A feldolgozói kapacitások bővülése és a kisebb 
2010. évi termés hatására a napraforgómag-export 
csökkent 2011-ben az előző évihez képest, ugyanakkor 
a napraforgóolaj kivitele 20 százalékkal nőtt. A legtöbb 
napraforgómagot Németországba, Ausztriába és Szlo-
vákiába szállítottuk. A napraforgómag exportja a jobb 
termés miatt növekedett a 2012. év elején.

A repcemag kivitele 3 százalékkal csökkent tavaly 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva (4. melléklet), a 
főbb célországok Hollandia Németország, Szlovákia, 
Ausztria, és Olaszország voltak.

A piaci árak tendenciája

Az árutőzsdéken az olajos magvak és származé-
kainak jegyzése 2011 májusáig magas szintet ért el, 
ugyanakkor a terméskilátások javulása, az oroszor-
szági exportkorlátozások feloldása és a romló befekte-
tői hangulat a terményárak visszaesését eredményez-
ték júniusban és júliusban. A betakarítás időszakában 
a határidős árak tovább csökkentek, de az év utolsó 
heteiben ismét felfelé indultak a dél-amerikai aszály 
hírére.

A nemzetközi terménypiacokat meghatározó szója-
bab front havi jegyzése a Chicagói Árutőzsdén (CME/
CBOT) 14 százalékkal 450 dollár/tonnára csökkent 
2011-ben. Az éven belüli ármozgás igen jelentős volt, 
mert az augusztusi 540 dollár/tonna csúcsról novem-
berre 406 dollár/tonnára esett a termény határidős ára. 
Az ármozgásokat az USA termése körüli várakozások 
határozták meg, ami aggodalomra adott okot a szélső-
séges időjárás miatt. Az őszi árzuhanást a dél-ameri-
kai terméssel kapcsolatos optimista előrejelzések és 
más árupiaci termékek árának visszaesése okozták. 
A dél-amerikai aszály híre ismét felfelé mozdította a 
jegyzéseket decemberben. Az elemzők szerint tonnán-
ként 410 és 450 dollár között maradhat a szójabab ára 
2012-ben. A szójadara jegyzése követte az alapanyag 
árának változását, és 16 százalékkal 350 dollár/tonnára 
mérséklődött 2011-ben.

A CME/CBOT-on a szójaolaj front havi jegyzése 
1150 dollár/tonnán zárta a 2011. évet, ami 10 százalé-
kos csökkenést jelentett az előző évi 1280 dollár/tonna 
szinthez képest. A relatíve drága növényi olajok keres-
lete élénk maradt 2011-ben, bár a felhasználásuk nem 
tudott a várt mértékben növekedni, ezért mérséklődött 

7. ábra: Egyes olajnövények és származékaik külkereskedelme
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a főbb olajnövények és végtermékeik ára a világpiacon.
A párizsi árutőzsdén (MATIF) a repcemag jegyzése 

magas szinten stabilizálódott, és 8 százalékos csökke-
néssel a legjobban szerepelt a meghatározó olajnövé-
nyek közül 2011-ben. A 495 euró/tonna éves csúcsot 
május végén, az aratás kezdete előtt érte el a termény 
jegyzése, ugyanis ekkor még nagy volt az európai 
aszály miatti aggodalom. A vártnál jobb termésered-
mények végül 410-430 euró/tonna közé szorították a 
repcemag határidős árát a 2012. év hátralévő részében, 
amely az előrejelzések szerint 400 és 450 euró között 
alakulhat 2012-ben. 

A fi zikai piacokon a repcemag és -olaj kikötői ára 
a mérsékelt kínálat ellenére az év utolsó hónapjaiban 
jelentősen csökkent, egyrészt mert a kanadai és az 
ausztráliai termés piacra került, másrészt a napra-
forgómag és származékainak alacsony ára lehúzta 
azt (decemberben a hamburgi repcemag CIF ára 578 
dollár/tonna volt). A csökkenő tendencia ellenére a 
2012. év első hónapjaiban a készletek apadása miatt 
az árutőzsdékhez hasonló áremelkedés mutatkozott a 
fi zikai piacokon is.

A milánói árutőzsdén a szója-, a napraforgó- és a 
pálmaolaj jegyzése rég volt egymáshoz ilyen közel, 
ami a kedvezőbb pálmaolaj és a mérsékeltebb szójabab 
kínálatnak köszönhető. Nyugat-Európában a növé-
nyi olajok kikötői ára jelentősen csökkent 2011-ben. 
A napraforgóolaj FOB ára szemben a korábbi 1500 
dollár/tonna csúccsal, az év végre 1200 dollár/tonna 
alá, a repceolaj FOB ára a januári 1450 dollár/tonnáról 
1250 dollár alá esett. Az európai olajmalmok a drágább 
szójabab és repcemag helyett egyre inkább a jövedel-
mezőbb napraforgómag feldolgozására térnek át, ami 
tovább növelheti a napraforgómag iránti keresletet.

A budapesti árutőzsdén (BÉT) a repcemag front 
havi jegyzése 110-133 ezer forint/tonna sávban moz-
gott, így a 2011. évi záróár enyhén emelkedett az előző 
évihez képest. Májusban volt mélypontján az ár, de a 
tavaszi aszály miatti aggodalmak hamar visszaemelték 
azt 120 ezer forint közelébe. A kimagasló naprafor-
gótermés szeptemberben nyomás alá helyezte a repce 
piacát is, ami a fejletlen repceállományok miatt nem 
volt tartós, és decemberre ismét 130 ezer forint/tonna 
fölé került a repcemag határidős ára. A növény áttele-
lése meghatározó lesz az év eleji árszintekre. Az árak 
nagyobb esését a 2012. évben a gazdasági válság elmé-
lyülése, illetve a napraforgómag bőséges kínálata ered-
ményezheti, de az év végi kilátások szerint a magas 
szintek stabilizálódása várható Magyarországon. 

A BÉT-en a napraforgómag front havi jegyzése 
hektikus volt 2011-ben, mert 96 és 143 ezer forint 
között alakult tonnánként (8. ábra). A 2010. évi ter-
més nem érte az 1 millió tonnát, ami hamar felhúzta 
a napraforgómag a határidős árát, amelyet júniusban a 
napraforgó vetésterületének bővülése és a repcearatás 
közeledése csökkentett. Nyáron már sejteni lehetett, 
hogy az előző évi termést csaknem 50 százalékkal 
meghaladó mennyiségű magot takaríthatnak be a gaz-
dák 2011 őszén. Ez már júliusban nyomás alá helyezte 
a piacot, és augusztus végén 97 ezer forinton jegyezték 
az olajos mag tonnáját. Az aratást követően a repceál-
lományok miatti aggodalmak és a gyenge forint követ-
keztében ismét 113 ezer forint/tonnára emelkedett a 
napraforgómag határidős ára, amely a 2012. év elején 
tovább emelkedhet. 

Az AKI PÁIR adatai szerint a napraforgómag 
termelői ára 24 százalékkal 112 ezer forint/tonnára 
emelkedett 2011-ben az előző évihez képest. A repce-
mag ára 120 ezer forint/tonna volt, ami 42 százalékos 
növekedést jelentett 2010-hez viszonyítva (9. ábra). 
A repcemag árának nagyobb mértékű változását az 
okozta, hogy 2010-ben a termény ára még nem tük-
rözte a terménypiaci áremelkedés hatását, mert a rep-
cemag nagy része még annak kirobbanás előtt eladásra 
került. A napraforgódara értékesítési ára 47 ezer forint/
tonnára emelkedett 2011-ben. A dara ára valószínűleg 
már elérte a csúcspontját, mivel a napraforgómag ára 
is mérséklődött 2011 utolsó hónapjaiban. A naprafor-
góolaj értékesítési ára követte az alapanyag árának 
tendenciáját (5. melléklet). A napraforgóolaj fogyasztói 
ára a 2011. márciusi 505 forint/literről decemberre 460 
forintra csökkent.

A makrogazdasági környezet kilátásai bizonyta-
lanná teszik az árak várható alakulását az agrárpia-
cokon. A gazdasági válság begyűrűzése visszavetheti 
a globális fogyasztást, ami a növényi olajok és az 
olajos magvak árára is hatást gyakorolhat. Az elmé-
lyülő bizonytalanság hatására a befektetők 2008-hoz 
hasonlóan, ismét kivonhatják a tőkét a piacokról és 
megtörhetnek a stabilnak hitt árszintek is. A keresleti 
és kínálati viszonyok alapján viszont a jelenlegi maga-
sabb árszintek stabilizálódhatnak. Egy újabb gyengébb 
repcetermés tovább emelheti a napraforgómag árát is. 
Az élénk kereslet és a legnagyobb felhasználó államok 
bekeverési irányelvei arra utalnak, hogy az olajnövé-
nyek és származékainak ára 2012-ben is magas szinten 
marad.
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8. ábra: A napraforgó- és a repcemag front havi jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2011)
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Forrás: BÉT

9. ábra: A napraforgó- és repcemag termelői, a fi nomított napraforgóolaj 
 feldolgozói értékesítési és fogyasztói ára
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