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הדרישה 

הגלובלית לחלב 
במגמה לא יציבה 

של עלייה 

הדרישה העולמית למוצרי חלב נמצאת במגמת עלייה שעשויה להיות תזזיתית, טוענים 
מניע  כוח  מהווה  שסין  בציינם   ,)USDA( האמריקני  החקלאות  משרד  של  כלכלנים 

בשווקים הגלובליים.
הכלכלן הראשי, ג'וזף גלאובר, הודיע בפורום השנתי לחקלאות של ה USDA, ש"שוקי 
החלב בארצות הברית ובעולם כולו, 'שינסו מותניים' בשבועות האחרונים - מהלך שגרם 
לעלייה תלולה, הן במחירים הסיטוניים של מוצרי חלב והן במחירים עתידיים של החלב. 
ומהגשמים  ובאירופה,  הברית  בארצות  הקר  האוויר  ממזג  הושפעה  החלב  תפוקת 

העזים באוסטרליה", טען גלאובר.
מחירי החלב העולמיים, שנרשמו בחודש ינואר במדד מחירי המזון החודשי של ארגון 
מכל  יותר  נסקו   ,)Food and Agriculture Organization – FAO( והחקלאות  המזון 
קבוצות מוצרי המזון, טען רוג'ר הוסקין, אנליסט לחלב מטעם שירותי המחקר הכלכלי 

.)USDA - Economic Research Services( - ERSשל ה
ניו זילנד ומהתחזית  "נסיקת המחירים נבעה, חלקית לפחות, מהבצורת שפקדה את 
החלב  לתפוקת   USDA ה  תחזית  הוסקין.  אמר  האירופי",  באיחוד  הייצור  לקיבעון 

בארצות הברית צפתה עלייה של 1.8 אחוזים בשנת 2011.
הוסקין הזהיר, עם זאת, שבעוד החזרה למזג אוויר נורמלי עשויה לתרום לתוספת של 3 
אחוזים בייצור באוסטרליה, הרי שהגדלת העדרים, שהצטמקו כתוצאה מהבצורת, לא 

תצליח לחזור לשיא שהיה בשנת 2002. 
USDA חזה שהייצור בניו-זילנד יעלה השנה ב-10 אחוזים, לעומת הרמה הנמוכה  ה 
למרות  אחוזים.  ב-4  תעלה  בארגנטינה  שהתפוקה  וכן  מהבצורת,  אשתקד  שנבעה 
זאת, "סך תחזית התפוקה לשלוש המדינות האלה היא 39.46 מיליארד טון, בהשוואה 
ל-88.95 מיליון טון בארצות-הברית, וכמעט 134.72 מיליון טון באיחוד האירופי", אמר 

הוסקין.
הוסקין אף צופה כי ב-2011 יהיה יצוא החלב מארצות הברית נמוך מזה שב-2010, "אך 
לאור שיפור הדרישה הביתית, תהיה הדרישה לייצוא משמעותית מספיק כדי להשפיע 

על מחירי החלב ומוצריו".
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המשך

מחיר אבקת 
החלב מביא 

לשיא את מחירי 
מוצרי החלב 

במכירה פומבית של חברת פונטרה, שנערכה ב-1 במרס, זינקו מחירי אבקת החלב 
המלא ב-15 אחוזים )4,958 דולר לטון(. בכך סחפו את מחירי מוצרי החלב כולם לשיא, 

בשלוש השנים האחרונות. 
המחיר שהושג מייצג שיא חדש לחוזי אבקת חלב מלא, מאז החלו המכירות הפומביות 
ביולי 2008. הוא הביא לעלייה גורפת של 5.9 אחוזים במחיריהם של מוצרי חלב בכלל, 

על פי מדד פונטרה, והגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2008. 
לאחר הצניחה בפברואר 2009, שאירעה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, מסתכמת 

עתה עליית המחירים ב-138 אחוזים. 
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סין מגדילה 
את יבוא אבקת 

החלב

יבוא  היקף  את  סין  תגדיל  ב-2011  כי  מעריך   )USDA( האמריקני  החקלאות  משרד 
בפני ארגנטינה הזדמנות  זה מציב  25 אחוזים. מהלך  גודל של  אבקת החלב, בסדר 

עסקית חדשה.
הממוצע  המחיר  הגיע  פברואר  חודש  של  הראשונה  שבחצית  מציין   CREA ה  דו"ח 
של אבקת חלב מלא באירופה ל-4,265 דולר לטון, מחיר גבוה מזה שנרשם בתקופה 
הממוצע  המחיר  היה  אוקייניה  באזור  לכן.  קודם  חודש  כי  אם  אשתקד,  המקבילה 

4,087.5 דולר לטון, מחיר שביטא עלייה של 9.3 אחוזים.
על פי מידע של SENASA )השירות הלאומי של ארגנטינה לבריאות בחקלאות(, בשנת 
2010 הצהירה ארגנטינה על יצוא כולל של 181.5 מיליון טונות אבקת חלב - עלייה של 
)והגיע  יצוא מוצרי חלב אחרים עלה ב-0.7 אחוזים  2009, בעוד  0.74 אחוזים לעומת 
לנפח כולל של 84.4 מיליוני טון(. במקרה של הגבינות נרשמה ירידה של 2.9 אחוזים, 

לעומת אשתקד. 
הדו"ח האחרון של משרד החקלאות האמריקני מציג נתונים ולפיהם צפוי היבוא הסיני 
של אבקת חלב להסתכם ב-400 מיליון טון - עלייה של 25 אחוזים לעומת 2010. עלייה 

זו מצטברת לעלייה של 81 אחוזים שנרשמה אשתקד.
הבין- עודפות מהשווקים  לוחצת מסין לקלוט אספקות  דרישה  כי תהיה  צפוי  כן,  על 

לאומיים. מצב זה ייצר תסריט עסקי מבטיח עבור ארגנטינה.
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הפוך  שוק  של  למצב  הגלובלי  המלא  החלב  אבקת  שוק  את  הניעה  העלייה 
החוזים  של  מאלה  יותר  גבוהים  קרובים  חוזים  מחירי  שבו   ,)Backwardation(
העתידיים הרחוקים. לכן, צפויים בטווח הקצר מחסור באספקה ומחירים גבוהים, ואילו 
בטווח הארוך צפויים גידול בהיצעים וירידת מחירים. במצב של שוק הפוך יש לחץ על 

האספקה בטווח הקצר.
יותר הם בעלי ערך רב מאחר שהם לוקחים  בדרך כלל, חוזים עתידיים רחוקים עוד 

בחשבון עלויות אכסון וסיכונים.

מחיר אבקת החלב 
מביא לשיא את 

מחירי מוצרי החלב 

המשך
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בניו זילנד 
עשויים יצרני 

החלב להרוויח 
מעליית המחירים 

הגלובלית

קילוגרם  לכל  זילנדי  ניו  דולר   7.80-7.75 להרוויח  עשויים  פונטרה  קואופרטיב  יצרני 
מוצקי חלב, מתשואות משמעותיות שקיבל הקואופרטיב ממכירות גלובליות. 

התחזית לעונת 2011/2010 כוללת מחיר חלב של 7.50 דולר לקילוגרם מוצקים, גבוה 
ב-60 סנט מהתחזית הקודמת, וכן רווח לחלוקה בסדר גודל של 50-40 סנט למניה.

הרווח  על  נוסף  מוצקים,  לקילוגרם  דולר   8.00-7.90 בין  ינוע  יצרן  לכל  הרווחים  סך 
הקבוע. מקורות שונים מעריכים שהתשואה לכל יצרן תגיע עד למיליון דולר ניו זילנדי 

)557,817 אירו(.
בעולם,  רבים  במקומות  חריגים  אוויר  מזג  תנאי  פרייר,  אנדרו  פונטרה,  מנכ"ל  לדברי 
ודרישה גוברת באסיה ובסין, הם שיצרו עלייה ברווחי היצוא. תנאים אלה השפיעו באופן 

משמעותי ביותר, לנוכח ההשפעות השליליות של ייסוף הדולר הניו זילנדי.
אף שסבלה מבעיות של מזג אוויר בשנת 2011/2010, סך ייצור החלב של ניו זילנד צפוי 
השפעותיהם  למרות  פרייר,  לדברי  הקודמת.  העונה  של  זה  עם  קו  וליישר  להשתוות 
יותר  איטי  גם אם בקצב  גורמים אקלימיים, האספקה הגלובלית תמשיך לצמוח,  של 

מהצפוי.

תחזית צמיחה גלובלית
בפונטרה מעריכים עתה  שייצור החלב הגלובלי, לשנה הקלנדרית 2010, גדל ב-1.8 

אחוזים - שיעור נמוך מהצפי הקודם שעמד על שני אחוזים. 
כבר  מהייצור  מרשים  כשנתח  העונה,  של  האחרונים  לשלבים  עתה  נכנסת  פונטרה 

נמכר.
 )Milk Price( מכאן, שמחירי השוק הנוכחיים ישפיעו חלקית בלבד על מחיר החלב

ב-2011/2010, ערך המחושב כממוצע עונתי.
פרייר ציין כי רווחי הקואופרטיב הושפעו בעיקר מהיכולת לייצר ולשווק מגוון מוצרי חלב 
במחיר גבוה מעלות רכישת החלב מהיצרנים. הדבר התבטא במחיר החלב שהושפע 

משמעותית ממוצרי אבקת חלב.
יותר,  גבוהים  חלב  מחירי  בעקבות  השולי,  הרווח  צמצום  צפוי   ,2011 הכספים  בשנת 
והמרכיבים  הרווחים באותם עסקים שהם חלק מאגף המוצרים  על  בעיקר  להשפיע 
יותר של המוצרים החלו להשפיע על עסקי  "כאשר מחיריהם הגבוהים  פונטרה.  של 
צרכנים, רווחים מצטברים מעסקים אלה היו צפויים לישר קו עם שנת הכספים 2010", 

ציין פרייר.
בהתחשב בירידה הצפויה ברווחי הפעלה, החליטה הנהלת פונטרה לצמצם את טווח 
35 סנט למניה.  25 עד  30 סנט למניה, לעומת טווח קודם של  הדיבידנדים ל-25 עד 

הדיבידנד הריאלי שישולם בשנת 2011 נותר להחלטת ההנהלה.

22.2.11



4

גיליון מס' 28, מרץ 2011 לקט חדשות חלב מהעולם - מגישה: מועצת החלב www.milk.org.il

ירידה תלולה 
בתפוקת החלב 

באוקראינה

בהמשך למגמת ירידת התפוקה שנרשמה בשנה שעברה, יורד ייצור החלב באוקראינה 
זה החודש השני ברציפות.

מנתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, נפחי החלב של אוקראינה היו נמוכים ברמה 
לחודש  יחסית  טון  ל-563,900  בקרוב  ונאמדו  ינואר,  בחודש  אחוזים  ב-15  לאומית 

דצמבר, אז צנחה התפוקה ב-15 אחוזים.
מדובר בהמשך מגמת ירידה בתפוקת חלב שנצפתה לאורך שנת 2010, מדווחת סוכנות 
הידיעות האוקראינית, אז ירדה התפוקה ב-3 אחוזים, והגיעה לרמה של 355,500 טון, 

יחסית להיקף של 11.25 מיליון טון ב- 2009.
בינואר השנה צמצמו היצרנים את ייצור החלב ב-21 אחוזים, והגיעו לרמה של 410,000 
טון, למרות שמשקים ייחודיים - אלה שמקבלים מחירים גבוהים יותר - העלו את הייצור 

ב-6.4 אחוזים, והגיעו לרמה של 153,700 טון.
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