Зернові культури
Глобальний ринок
Впродовж минулого тижня котиФокус ринку
рування зернових на основних світових
попит:
маиданчиках розвивались в знижуваль• стабільний попит на пшеницю
ному напрямку. Ціна пшениці на ринку
• Зниження попиту на ячмінь та кукурудзу
CBOT наприкінці тижня впала до 190,06
пропозиція:
↑ утримання аграріїв від продажів
дол./т (-2,57). Причиною цього став
прогноз експертів USDA про підвищення виробництва пшениці в поточному
відвантаження в портах (02.02-08.02):
маркетинговому році. Внаслідок цього,
↑ пшениця: 179 тис. тонн
знизились і доларові котирування пше↑ кукурудза: 702 тис. тонн
ниці на ринку EuroNext, які на кінець
↓ ячмінь: 4 тис. тонн
тижня встановились на рівні 229,81
дол./т (-3,86). Також на здешевлення нути на иого ціну, яка продовжує триєвропеиської пшениці вплинув низь- матись в діапазоні 230-236 дол./т.
кии тижневии експорт зернової з ЄС.
Ціна кукурудзи на ринку CBOT на
кінець звітного тижня знизилась до
147,34 дол./т (-1,57), внаслідок росту
прогнозів урожаю в Аргентині, та поступового зменшення попиту на зернову
на ринку США. Проте, підтримку цінам
забезпечує високии експорт із США.
На експортному ринку України
(FOB) спостерігається різнонаправлена
ситуація. Ціни на кукурудзу, слідуючи
тенденції світового ринку впали в середньому на 3 дол./т (174-178). Відзначається що інтерес імпортерів поступово
зменшується, тому подальшого підвищення не очікується. Проте, зберігається тенденція росту цін в сегменті фуражної (+2) та продовольчої (+2) пшениці.
Головним чином, підтримку цінам забезпечив єгипетськии тендер на закупку 60 тис. тонн зернової з України. Низькии попит на ячмінь продовжує тис-

Зернові культури
Ринок України
Ціни на внутрішньому ринку на
базисі CPT-порт зберігають тенденцію,
встановлену на експортному ринку. Кукурудза втратила в ціні в середньому
200 грн/т (5000-5500) чому сприяла не
лише кон’юнктура світового ринку, а і
ситуація на валютному ринку України.
Проте, аграрії утримуються від продажів крупнотоннажних партіи, очікуючи
продовження росту цін. Ціна продовольчої (+50) та фуражної (+50) пшениці зберігає свіи підвищувальнии тренд,
але вкінці тижня в даному напрямку
спостерігалось деяке зниження через
укріплення гривні. Прогнозується, що

ціни будуть розвиватись під впливом
світової кон’юнктури. Ціна на фуражний ячмінь залишається на рівні 68007150 грн/т, значних змін в маибутньому не очікується.
Ціни від переробних підприємств
впродовж тижня значно не змінились.
Лише деякі борошномельні підприємства підвищували ціни продовольчої
пшениці для активізації пропозиціи.
Однак переробники південного регіону
озвучували знижені ціни через сформовані запаси сировини. Ціна продовольчої пшениці встановилась в діапазоні
5700-7250 грн/т (-50). Разом з тим, знизилась ціна і фуражної пшениці в середньому на 50 грн/т (5200-6650). Через недостатніи попит в секторі фуражного ячменю, переробники вважали за
необхідне знижувати ціни в середньому на 50 грн/т (5800-6800). В сегменті
фуражної кукурудзи переробники аналогічно зменшували ціни через їх зменшення на експортному ринку. Цінові
пропозиції озвучувались в діапазоні
4000-5100 грн/т (-50).
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ)

147,34

-1,57

Кукурудза (EuroNext)

199,81

-2,32

Пшениця (СВОТ)

192,63

+1,56

Пшениця продовольча (EuroNext)

233,67

-1,05

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

174 —178

-3

Пшениця фуражна

223 —231

+2

Пшениця продовольча

233 — 241

+2

Ячмінь фуражнии

230 — 236

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

6850 — 7400

+50

Фуражна пшениця

6750 — 7050

+50

Ячмінь фуражнии

6800 — 7150

0

Кукурудза фуражна

5000 — 5550

-200

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

5700 — 7250

-50

Фуражна пшениця

5200 — 6650

-50

Ячмінь фуражнии

5800 — 6800

-50

Кукурудза фуражна

4000 — 5100

-50
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