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מועצת החלב מאחלת לכל משפחת החלב
שנה טובה,
שנת שלום ושלווה ,שגשוג וצמיחה.

חברת פונטרה
נפגעה קשה ביותר
מתוצאות הבצורת
בניו זילנד
יולי 2013

על פי נתונים שנחשפו לאחרונה ,חברת פונטרה נפגעה יותר מכל מתחריה בשל הבצורת
שהיכתה את ניו זילנד בראשית השנה .ייצור החלב על ידי ששת מפעלי החלב הגדולים ביותר
במדינה צנח ב 1.6-אחוזים ,והגיע ל 1.657-מיליון טון (1.61מיליון ליטר) מוצקי חלב.
פונטרה ,החברה המעבדת את מרבית החלב של המדינה ,הצליחה לאסוף כמות קטנה ב2-
אחוזים מזו שבעונה הקודמת ,כך שגם האספקה שלה הואטה יותר מזו של מתחריה.
הכמות הכוללת שחישב איגוד חברות החלב של ניו זילנד  ,DCANZהייתה נמוכה מעט מאומדן
של  1.665מיליון טון שאותו חזה המשרד הממזג את משרדי החקלאות ,הייעור והדגה ואת
הרשות לבטיחות המזון (.)Ministry of Primary Industry
בצורת הקיץ חיסלה את רווחי השיא ,שהושגו במחצית הראשונה של השנה ,והייצור צמח
בשיעור שיא של  8.1אחוזים.
השפעות הבצורת נמשכו אל תוך חודש יוני ,שהוא החודש הראשון של העונה החדשה .פונטרה
דיווחה על ירידה של  11.8אחוזים באיסוף מיצרנים קטנים שהמשיכו לחלוב במשך כל חודשי
החורף .מדובר בירידה מ 9,500-טון שנאסף אשתקד ל 8,400-טון .התפוקה הנמוכה משקפת
את מספר הפרות ,שהיצרנים נאלצו לשלוח לשחיטה באזור האי הצפוני ,כתוצאה מהבצורת
הקשה שייבשה את שטחי המרעה.
פונטרה דיווחה שאיסוף החלב באי הדרומי ירד ב 6.7-אחוזים והסתכם ב 2,100-טונות מוצקי
חלב בחודש יוני ,וזאת בהשוואה לאי הצפוני ,שם התרחשה ירידה של  13.3אחוזים ,שהתבטאה
בכמות של  6,300טונות.
יוני הוא החודש שבו אספקת החלב נמוכה מכל חודשי השנה  -לאחריו גדלה התפוקה מחודש
לחודש עד לשיא באוקטובר-נובמבר .ב  DCANZחזו שהנתונים לחודש יוני יהיו מעט גבוהים
יותר ,לאחר שקלול האספקה מהיצרנים העצמאים הקטנים.
עתה חזר מזג האוויר חזר למקובל בעונת החורף ומקורות מהתעשייה צופים שהייצור יתאושש.
ב  MPIחוזים שבעונת  ,2013/2014המסתיימת במאי הבא ,תזנק אספקת החלב עם עלייה של
 4.5אחוזים ,ואף תעלה ל 3-אחוזים בהיקף השנתי ,במרוצת ארבע השנים הבאות .תחזית זו
מניחה שתהיה עלייה הדרגתית במספר הפרות ובתנובת החלב לפרה ,ושתנאי האקלים יהיו
מתונים.
במחוז קנטרברי ימשיך הייצור לגדול ,כמו בעונה הקודמת  -צופים ב  .DCANZעונות הקיץ
במחוז חמות ויבשות בדרך כלל ,והמחלבות משקות ולא סומכות על ירידת משקעים בכמות
נדיבה ,כפי שקורה במחוזות  Waikatoו  ,Taranakiשבאי הצפוני .חברת  Westlandבמחוז
קנטרברי אספה ב 5.3-אחוזים יותר חלב ,וזאת בשל ייצור מוגבר במחוז שניצל מנזקי הבצורת
ומראה סימנים של עונה טובה .גם צמיחת המרעה בדרום קנטרברי מראה עלייה של  30אחוזים
בכמות השחת ,לעומת מחוז  ,Waikatoמה שמאפשר להתחיל את העונה בחודש יוני במצב
משופר.
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תחזית לתפוקה
גבוהה של חלב
באיחוד האירופי
יולי 2013

דו"ח מספוא:
מחירים נמוכים
עשויים להביא
לתפוקת חלב
גבוהה בארה"ב
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על פי תחזיות הנציבות האירופית ,יעלה ייצור החלב כבר השנה ויואץ עוד יותר בשנת .2014
תחזיות אלו באות בעקבות ירידה באספקות חלב בחודשים האחרונים בשל מזג אוויר
הפכפך ומחירי מספוא גבוהים .מחירי המספוא עתידים לרדת במחצית השנייה של ,2013
עקב התאוששות בייצור השחת ובאיכות היבולים שאמורים לשפר את ייצור החלב.
בשל ביטול המכסות בשנת  2015לא תהיה עלייה במכסות במהלך שנת  .2014/2015עם
זאת ,על פי דוח הנציבות ,מספר מדינות חברות שאינן מנצלות את המכסות במלואן ,דוגמת
אירלנד ,בלגיה ,לאטביה וצרפת ,עשויות ליהנות מאספקות גבוהות יותר .הדוח גם צופה
עלייה נוספת ,בהיקף של אחוז אחד ,באיסוף החלב באיחוד האירופי.
כתוצאה מכך ,ייצור החלב במדינות ה  EU28עשוי להגיע בשנת  2014לרמה של 154.4
מיליון טונות  -כמות גבוהה ב 1.3-אחוזים מהרמה בשנת .2013
לראשונה זה שנים רבות עלה (בשנת  )2012ב 1.8-אחוזים מספר הפרות החולבות במדינות
החברות ב ,EU15-והגיע ל 17.7-מיליון ראש .המגמה הכללית הזאת התהפכה במהלך
השנה הנוכחית ,ומספר הפרות ירד בהיקף של  0.3אחוזים ,בעיקר בשל תנאי מזג אוויר
גרועים ומחירי מספוא גבוהים .למרות זאת ,במסגרת היערכות היצרנים ותעשיות החלב,
לתקופה שלאחר ביטול המכסות ,נרשמה  -בעיקר באיטליה ,ספרד ,אירלנד ,בריטניה
והולנד  -עלייה בכמות העדרים.
לאחר שנתיים של תנובת חלב נמוכה במדינות ה  ,EU15צפויה בשנת  2014עלייה בתנובה
לכמות הקרובה לזו של שנת  7,112 - 2011ק"ג חלב לפרה.

לאחר צניחה של  30אחוזים בשוקי המספוא והמוצרים הנלווים ירדו בארה"ב מחירי מוצרי
המספוא.
מלשכת המסחר של שיקאגו ()Chicago Board of Trade CBOTדווח כי מחיר התירס,
שהוא מוצר המספוא העיקרי ,ירד בתוך  15יום בשליש ויותר ,ומחירו העתידי של התירס
נסחר ב 496-סנט אמריקני ל 35-ק"ג ( .)bushelזהו הערך הנמוך ביותר ב 34-החודשים
האחרונים .גם מחירם העתידי של פולי סויה ב  CBOTירד והגיע לשפל של  1,349סנט
אמריקני ל 35-ק"ג.
למרות התחזיות כי זריעת סויה בארה"ב תידחה בשל מזג האוויר ,הציפיות ליבול טוב בברזיל
והעובדה שרשויות סין ישחררו מהמלאי כמויות גדולות לשוק המקומי ,יישמר מחירו הנמוך
של הסויה .לדברי ה  ,Dairy Marketsגורמים אלה עשויים לייצר עבור היצרנים בארה"ב
שולי רווח טובים.
במצב של שפל מחירים ,המורגש כרגע בארה"ב ,יאפשר ייצור רב בחודשי החורף הקרוב
תמחור תחרותי שייתן לתעשיות החלב האמריקנית פלטפורמה מצוינת להשגת שוקי יצוא
של אבקת חלב כחוש ,בעוד התחרות האירופית לא צפויה להתעורר עד לעונת האביב.
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תנאי הסחר העולמיים בייצור חלב
מקורIFCN :

יחסי המחירים
בין החלב למזון המרוכז

מחירי מזון מרוכז

מחירים עולמיים של חלב גולמי

(מבוסס על מחירי תירס וכוספת סויה)

(מבוסס על מחירי אבקות חלב ,גבינות וחמאה)

יולי 2013
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