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a) Hazai szabadpiaci árak
A kukorica ára 52-85 ezer Ft/t között alakul (a 85 ezer forintos értékesítési árat Győr -Moson-
Sopron megyéből, Szlovákiába és Ausztriába irányuló értékesítésről jelentették).
A napraforgó ára átlépte a 100 ezer Ft/t lélektani küszöböt.
A szója felvásárlási ára 60-80 ezer Ft/t között mozog.
A burgonya ára 70-100 Ft/kg közötti.
Az ipari alma ára 30-55 Ft/kg közötti, az étkezési almáé 100-170 Ft/kg, telephelyen
tartályládában. Kiskereskedelmi ára 200-250 Ft/kg között van.
A szőlő felvásárlási árai a tavalyi évinél 30 -35%-kal magasabbak, 70-200 Ft/kg közöttiek

b.) Magyar gabona tőzsdei és piaci árak
A magyar gabona tőzsdei árak az elmúlt 2 hét során csökkent ek, mint látható.:

Termék Elszámoló ár
2007. 09.19-én

Elszámoló ár
2007. 10.05-én

Búza 65 900 Ft/t
(2007. decemberre)

61 800 Ft/t
(2007. decemberre)

Takarmány
búza

61 400 Ft/t
(2007. decemberre)

60 600 Ft/t
(2007. decemberre)

Takarmány kukorica 59 400 Ft/t
(2007. novemberre)

55 200 Ft/t
(2007. novemberre)

Takarmány árpa 59 800 Ft/t
(2007. decemberre)

58 400 Ft/t
(2007. decemberre)

(Forrás: BÉT)

Az AKI piaci árinformációs rendszerében  tényleges üzletkötések alapján rögzített adatok
szerint az élelmezési búza termelői ára  53.600 Ft (Alföld) és 60.000 Ft (Dunántúl) között, a
takarmány kukorica termelői ára  52.100 Ft (Észak-Magyarország) és 55.100 Ft (Alföld)
között alakult a 39. héten . A BL 55 ömlesztett finomliszt értékesítési ára a 37. héten 71,11
Ft/kg volt, a 39. hétre 75,30 Ft/kg-ra növekedett. Ugyancsak emelkedett a zsákos és a zacskós
kiszerelésű liszt ára is 1,52 Ft/kg-mal, a zacskós kiszerelés 4,34 Ft/kg -mal, vagyis a zacskós
liszt ára 81,33 Ft/kg-ra nőtt.

c) EU és világ gabona piaci árai és kilátások
A jellemző piaci árak az EU néhány tagállamában  a következő :

(Me.: EURO/t)
Termék neve Francia-

ország
Spanyol-

ország
Német-
ország

Lengyel-
ország

Magyar-
ország

Étkezési búza 258-269
(271-284)

244-272
(215-253)

243-274
(238-280)

222-229
(214-218)

206-256
(202-242)

Takarmány búza -
253

- 233-243
(227-245)

225-235
(209-223)

245
(228)

Takarmány árpa 252-264
(252-257)

218-329
(188-216)

215-230
(207-233)

200-209
(169-194)

239
(234)

Takarmány kukorica 228-238
(255-257)

228-263
(221-253)

225-268
(216-250)

200-209
(215-225)

209-236
(231)

(Forrás: EU Bizottság)



A zárójelben a két héttel korábbi árak szerepelnek

Az EU-27-ek fő gabonatermő tagállamaiban tovább növekedtek a gabonapiaci árak - kivéve
Franciaország - mind az étkezési, mind a takarmány gabonák esetében.

Az USA kemény búza export ára az elmúlt 2 hétben rekordokat döntö tt (385 dollár is volt),
míg végül október 04-ére a 2 héttel ezelőtti 327 dollárról 370 dollárra nőtt.
Az USA kukorica export ára Mexikói -öböl paritáson az elmúlt 2 hétben felment 175 dollár
fölé is, míg végül október 04-én visszaesett 164 dollárra.

Romániában a kukoricatermés csak 3,6 millió ton nára várható, a tavalyi  9 millió tonnával
szemben.
Bulgária várható kukoricatermése 250 ezer tonna (csknem 90 %-os csökkenés 2006-hoz
képest), várható búzatermése pedig 2,4 millió tonna.
Ausztrália 12-14 millió tonnára csökkentette várható búzatermését a f orró, száraz időjárás
miatt.
Brazília 51,8-52,8 millió tonnára növelte várható kukoricatermés becslését (+3,2 % 2006 -hoz
képest).
Ukrajna további exportkorlátozást vezet be, 2007. november 01. és 2008. március 31. között
összesen 1,2 millió tonnában maximalizálva  az exportálható gabona mennyiséget.
Oroszország novemberben 10%-os exportadót vezet be búzára (minimum 22 €/t) és 30%-os
exportadót árpára (minimum 70€/t).
Kazahsztán is exportkorlátozást helyezett kilátásba, ha a belső ellátást veszélyezteti a kivitel.
Az Európai Bizottság javaslatot tesz az importvám átmeneti felfüggesztésére a 2007/08.
gazdasági év hátralévő részére.


