Зернові культури
Глобальний ринок
Впродовж минулого тижня котирування зернових на світових ринках
розвивалися у змішаних трендах. На торговому маиданчику СВОТ в сегменті
пшениці спостерігалася низька волатильність котирувань, проте на кінець тижня ціни дещо підвищились — до 171,2
дол./т (+1,7). В сегменті кукурудзи також спостерігалось підвищення — до
148,9 (+2). Основним фактором росту
стала повінь в штатах Небраска та Аиова, яка за даними Reuters призвела до
втрат урожаю. Втім, високі запаси зернових на внутрішньому ринку США ведуть до надлишку пропозиції, що є основним фактором тиску на котирування культур.

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

відвантаження в портах (16.03-22.03):
↓ пшениця: 117 тис. тонн
↑ кукурудза: 722 тис. тонн
↑ ячмінь: 18 тис. тонн

Традиціино падає ціна на ячмінь, якии
цього тижня знизився на 3 дол./т. Проте оголошении Саудівською Аравією тендер на закупку 720 тис. тон ячменю
може забезпечити збільшення попиту
На європеиському маиданчику
на культуру та довгоочікуване підвиEuronext значних цінових коректувань
щення ціни.
не відзначалось. Ціна пшениці на кінець тижня знизилась на 0,25 євро/т
(189 євро/т). Котирування кукурудзи
впродовж тижня розвивались різнонаправлено, але на кінець тижня залишились на сталому рівні (170,5 євро/т).
Підтримку цінам забезпечує зниження
курсу євро по відношенню до долара, а
також ріст котирувань на американському ринку.
На експортному ринку України після значного падіння відзначався ріст
цін на продовольчу (+4 дол./т) та фуражну (+3 дол./т) пшеницю. В сегменті
фуражної кукурудзи дещо знизилась
максимальна ціна — на 1 дол./т, однак
значних цінових змін не відзначалось.

Зернові культури
Ринок України
На внутрішньому ринку України
на базисі СРТ-порт спостерігалося підвищення цін на продовольчу та фуражну пшеницю (+100 грн/т), при чому
мінімальні ціни озвучували лише деякі
покупці. Фуражна кукурудза додала в
ціні 200 грн/т через високии попит на
експортному ринку. В розріз із основними зерновими ідуть ціни ячменю, які
знизились в середньому на 200 грн/т.
Активність торгів на ринку ячменю залишається на низькому рівні.

Закупівельні ціни продовольчої
пшениці від борошномельних підпри-

ємств дещо знизились (-50 грн/т) через
сформовані запаси багатьох переробників. В секторі фуражної пшениці значних цінових змін не спостерігалося. Лише деякі переробники підвищували закупівельні ціни, потребуючи термінового поповнення запасів сировини. Ціна ячменю знизилась в середньому на
50 грн/т, через профіцит пропозиціи на
ринку. Ціни на фуражну кукурудзу підвищились на 100 грн/т, загалом, для
стимулювання пропозиціи на ринку.

Зернові культури
Ціни
22.03.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ, дол./т)

148,9

+2

Кукурудза (EuroNext, євро/т)

170,5

0

Пшениця (СВОТ, дол./т)

171,2

+1,7

189

-0,25

Пшениця продовольча (EuroNext,
євро/т)

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

165 —169

-1

Пшениця фуражна

210 — 216

+3

Пшениця продовольча

212 — 224

+4

Ячмінь фуражнии

185 — 207

-3

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

6250 — 6720

+100

Фуражна пшениця

6100 — 6520

+100

Ячмінь фуражнии

5350 — 5800

-200

Кукурудза фуражна

4750 — 5180

+200

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

5400 — 6650

-50

Фуражна пшениця

5000 — 6150

0

Ячмінь фуражнии

5000 — 6400

-50

Кукурудза фуражна

3900 — 4800

+100
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