Зернові культури
Глобальний ринок
За результатами торгів минулого
тижня на світових ринках спостерігалося суттєве зниження котирувань пшениці. На біржі СВОТ по наибільш активному травневому контракту котирування знизились до 161,5 дол./т (-7,3).
Тиск на ціни спричинив низькии попит
на американську зернову на фоні високої конкуренції з боку причорноморської пшениці. Крім того, подальше зниження можливе через підвищении прогноз виробництва пшениці в Україні та
Росії. На європеиському маиданчику
EuroNext ф’ючерси по травневому контракту впродовж тижня розвивалися в
різних напрямках, наприкінці тижня
знизившись на 1,75 дол./т — до 183,75.
Дании ринок характеризується більш
стабільною ситуацією ніж американськии за рахунок зниження курсу євро та
підвищення конкурентоспроможності
європеиської пшениці.
Котирування кукурудзи по травневому контракту (СВОТ) знизилися на
3,4 дол./т — до 143,4 на фоні зниження
активності спекулятивних продажів.
Додаткового тиску на ціну кукурудзи
надає підвищении прогноз кінцевих залишків за підсумком поточного сезону.

Фокус ринку
попит:
• стабільний попит на пшеницю та кукурудзу
• низький попитуна ячмінь
пропозиція:
↓ збільшення пропозиції ячменю

відвантаження в портах (02.03-07.03):
↓ пшениця: 126 тис. тонн
↑ кукурудза: 467 тис. тонн

Зернові культури
Ринок України
На українському експортному ринку збереглася тенденція зниження цін.
Визначальним фактором стала кон’юнктура світового ринку і зменшення попиту ключових імпортерів. Не зважаючи на активність експортних відвантажень ціни на кукурудзу знизились в середньому на 3 дол./т — до 166-173
дол./т на базисі FOB. Продовольча
пшениця втратила в ціні в середньому
3 дол./т, фуражна — 2 дол./т. Продовжує падіння ціна фуражного ячменю (6 дол./т), на фоні низьких темпів торгівельної діяльності.

На внутрішньому ринку на базисі
СРТ-порт також спостерігалося значне
падіння цін, через ситуацію на експортному ринку та на фоні укріплення національної валюти. Не дивлячись на високии інтерес до закупок кукурудзи, її
ціни продовжували знижуватись, встановившись на рівні 4600-5100 грн/т (150). Інтерес до ячменю залишається
низьким, ціна иого також впала на 150
грн/т (5700-6050 грн/т). Продовольча і
фуражна пшениця втратили в ціні 150
грн/т.
Закупівельні ціни продовольчої
пшениці від борошномельних підприємств знизились на 100 грн/т, пояснюючи вже сформованими запасами сировини. Ціна фуражної пшениці від переробників також знизилась в середньому на 100 грн/т загалом через низькии
попит. Внаслідок збільшення пропозиціи та низькии інтерес переробників
знизилась ціна ячменю (-150 грн/т).

Зернові культури
Ціни
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ)

143,4

-3,4

Кукурудза (EuroNext)

168,5

0

Пшениця (СВОТ)

161,5

-7,3

Пшениця продовольча (EuroNext)

183,75

-1,75

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Кукурудза фуражна

166 —173

-3

Пшениця фуражна

213—219

-2

Пшениця продовольча

220—229

-3

Ячмінь фуражнии

200—220

-6

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

6250 — 6720

-200

Фуражна пшениця

6100 — 6520

-200

Ячмінь фуражнии

5700 — 6050

-150

Кукурудза фуражна

4600 — 5100

-150

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

5500 — 6750

-100

Фуражна пшениця

5000 — 6250

-100

Ячмінь фуражнии

5100 — 6450

-150

Кукурудза фуражна

4000 — 4800

0
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