Зернові культури
Глобальний ринок
За підсумками торгів на 1 лютого
на європеиському ринку EuroNext котирування пшениці встановились на рівні 233,67 дол./т (-1,05). Не дивлячись
на низьку волатильність, ціни наприкінці тижня знизилися внаслідок незначної активності спекулятивних продажів, низьких темпів експорту з ЄС та високої конкуренції на ринку пшениці
збоку Аргентини. На Чиказькому ринку
CBOT котирування розвивалися різнонаправлено, в кінці тижня встановившись на рівні 192,63 дол./т (+1,56). Підтримку цінам забезпечили несприятливі погодні умови в основних виробничих регіонах США, а також високии показник експорту з країни.
На основних світових ринках кукурудзи спостерігається спад цін в порівнянні з показниками минулого тижня. Котирування на ринку CBOT в кінці
тижня зменшились до рівня 148,91
дол./т (-0,19). Зниженню сприяє низька
активність продажів, проте підтримку
цінам забезпечують високі показники
експорту та заморозки в регіонах США.
На ринку EuroNext ціна кукурудзи за
звітнии період знизилась до 202,74
дол./т (-2,32), через незначнии попит
на європеиську кукурудзу збоку переробників та високі темпи імпорту зернової з інших країн.
На експортному ринку України
FOB спостерігається підвищення цін на
основні зернові. Ціна фуражної кукурудзи зросла в середньому на 1 дол./т

Фокус ринку
попит:
• стабільний попит на зернові
• Зниження попиту на ячмінь
пропозиція:
↑ утримання аграріїв від продажів
відвантаження в портах (26.01-01.02):
↑ пшениця: 172 тис. тонн
↑ кукурудза: 586 тис. тонн

(177-181 дол./т) внаслідок високого попиту збоку імпортерів. Подальшого
зменшення ціни не передбачається, так
як культура залишається наибільш активною на експортному ринку. Ціни фуражної та продовольчої пшениці також
зросли – на 2 дол./т та1 дол./т відповідно, що обумовлюється бажанням активізувати пропозицію на ринку. Незмінною залишається ситуація в секторі фуражного ячменю (230-236 дол./т). Підвищення ціни не передбачається через
недостатніи інтерес імпортерів.

Зернові культури
Ринок України
Ціни на внутрішньому ринку на
базисі CPT-порт прогнозовано продовжують рости. Наибільшии ріст спостерігається на ринку фуражної кукурудзи (+100 грн./т), через високии попит
на культуру збоку треидерів та переробників. Ціна продовольчої пшениці зросла в середньому на 50 грн./т (68507350
грн./т).
Низка
експортоорієнтованих підприємств підвищували закупівельні ціни через необхідність
формування великовагових партіи. Закономірно зросла ціна і на фуражну
пшеницю — в середньому на 70 грн./т
(6800-7050 грн./т). Незмінна ситуація

спостерігається на ринку фуражного
ячменю. Ціна культури на базисі CPTпорт залишається на рівні 6800-7500
грн./т. через стабільність експортних
цін. Вірогідно, в подальшому ріст цін на
експортному ринку буде нівельовании
укріпленням гривні, тому на маиданчику СРТ-порт варто очікувати зниження
закупівельних цін на зернові.
Закупівельні ціни від переробних підприємств впродовж минулого
тижня суттєво не змінилися. Продовжує рости вартість продовольчої пшениці, в середньому на 50 грн./т (57007300 грн./т) через недостатню кількість пропозиціи з високоякісними характеристиками. В секторі фуражної
пшениці і кукурудзи цінових змін не
відзначалось, однак прогнозується їх
зростання через аналогічну ситуацію
на експортному ринку та підвищении
попит. На ринку фуражного ячменю попит наименшии, тому ціни залишились
незмінними. Можна очікувати підвищення мінімальних цін через значне
скорочення пропозиціи.

Зернові культури
Ціни
01.02.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ)

148,91

-0,19

Кукурудза (EuroNext)

202,74

-2,32

Пшениця (СВОТ)

192,63

+1,56

Пшениця продовольча (EuroNext)

233,67

-1,05

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

177 —181

+1

Пшениця фуражна

222 —228

+2

Пшениця продовольча

231 — 239

+1

Ячмінь фуражнии

230 — 236

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

6850 — 7350

+50

Фуражна пшениця

6800 — 7050

+70

Ячмінь фуражнии

6800 — 7150

0

Кукурудза фуражна

5300 — 5650

+100

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

5700 — 7300

+50

Фуражна пшениця

5200 — 6700

0

Ячмінь фуражнии

5800 — 6900

0

Кукурудза фуражна

4000 — 5200

0
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