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Dnešným dňom bolo na Komoditnej burze ukončené testovanie softwarov nového
obchodného systému v sekcii MON - mesačných termínovaných obchodov z
agrokomoditami s reálnou dodávkou tovaru.
Tento nový systém obchodovania je na Slovensku od r 1933, keď bola zatvorená
Slovenská plodinová burza po svetovej hospodárskej kríze, otvorený prvý krát.
Obchodný systém bol spracovaný vlastnou softwarovou skupinou burzy, pričom
beží na portáli serverov Komoditnej burzy Bratislava pod internetovým prístupovým
linkom http://mon.kbb.sk/. Prístupové práva do systému majú členovia cenového
burzového výboru, členovia burzy a spoločnosti, ktoré boli prizvané na slávnostné
otvorenie tohto systému na Komoditnej burze. Všetci sú povinní dodržiavať prísne
burzové pravidlá a obchodné podmienky, ktoré sú na tomto portáli zverejnené.
Celý obchodný systém vyplynul z potreby vážneho výkyvu cien v posledných
rokoch, ktorý sa odvíjal od nárastu svetových cien v agrokomoditách.
Veľa diskusií o dôvodoch stúpajúcich cien vo svete začína od tém kolísania cien
ropy, svetových zásob obilnín a olejnín, cez rôzne obchodné informácie o žatevnej
situácii v rôznych častiach sveta, klimatických podmienkach až po zvláštne
futuresové obchodovanie o cenách agrokomodít, ktoré v posledných rokoch narástlo
do takých rozmerov, že je otázne, či tieto spôsoby obchodovania reálne odzrkadľujú
trh krytý svetovou produkciou a spotrebou. Tento spôsob obchodu je dnes veľmi
ľahko prístupný aj pre malých finančných investorov, pričom brokeri na veľkých
burzách v Chicagu, alebo v New Yorku operujú s veľkým rizikom s pozíciami za
ich peniaze. Preto sa na Slovensku po dlhej príprave otvoril taký spôsob
obchodovania, ktorý má reálne vystihovať regionálny trh Slovenska a okrajových
oblastí susediacich štátov tak, že každý kontrakt ktorý sa v systéme spáruje reálnou
ponukou a dopytom v určitom čase sa musí plniť v termíne, na ktorom sa dve strany
za prísne stanovených podmienok dohodli - t.j. v konkrétnom mesiaci v budúcnosti.
Výhoda tohto systému sa očakáva v riadnom finančnom plánovaní producentov aj
spotrebiteľov, pričom burza zabezpečuje blokovanie platby za tovar ešte pred
dodávkou tovaru. Keby sme to chceli veľmi zjednodušiť, tak z kontraktov je jasné,
kedy poľnohospodár získa za svoj tovar dohodnutý objem peňazí bez rizika vzniku
pohľadávky, čo je najväčšia výhoda tohto obchodovania na burze. Ešte donedávna
platilo a stále platí pravidlo, že nie je umenie tovar predať, ale získať za predaný
tovar reálne peniaze. Druhou vážnou výhodou pre producentov aj spotrebiteľov je
cenová politika, t.j., že zúčastnení predávajú, alebo kupujú tovar za reálne stanovenú
trhom najaktuálnejšiu a najvýhodnejšiu transparentnú cenu v aktuálnom čase.
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Úlohou komoditnej burzy do budúcnosti po naplnení systému reálnymi
kontraktami a vytváraní reálnych aktuálnych cien zvyšujúcou sa likviditou, bude
vyjednávať a zabezpečiť vo financujúcich bankách prefinancovanie týchto
termínovaných kontraktov tak, aby sa producenti dostali čiastočne ku zdrojom za
pripravovanú produkciu v čo najkratšej dobe po získaní kontraktu. Týmto spôsobom
sa pomôže prefinancovať producentom výroba agrokomodít a môžu sa správať
počas procesu výroby viacej trhovo a slobodne zabezpečiť vstupy - od osív, chémií
až po rôzne polnohospodárske služby. Táto oblasť je však vecou ďalšieho vývoja
tohto obchodného systému.
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