Зернові культури
Глобальний ринок

Фокус ринку
Попит:
помірний попит на ячмінь
хороший попит на кукурудзу
Пропозиція:
обмежена пропозиція зернових культур

За результатами минулого тижня
котирування ф’ючерсів на американській
торговельній біржі СВОТ розвивалось в
негативному тренді. Внаслідок даних Експорт 2020/21 МР (станом на 04.01)
січневого звіту від USDA в якому було • пшениця: 15839,05 тис. т
• ячмінь: 5226,35 тис. т
збільшено
показники
світового
• кукурудза: 9376,1 тис. т
виробництва та запасів до 778,6 млн тонн та
279,9 млн тонн відповідно, росту курсу
американського
долару
та
низької
експортної активності США, ф’ючерси на
пшеницю знизились до 272,4 дол/т (-6,2
дол/т). Котирування кукурудзи впало до
234,7 дол/т (-4,1 дол/т) через падіння
виробництва етанолу, підвищення світового
експорту кукурудзи за даними USDA та
достатній рівень запасів зернової культури в
США.
На світовій європейській біржі
EuroNext
котирування
ф’ючерсів
відбувалось вслід за американським
ринком. Котирування пшениці знизилось до
263,5 євро/т (-11 євро/т). Головними
чинниками цього стали зниження ф’ючерсів
пшениці на біржі СВОТ та прогноз від
аналітичного відділу FranceAgriMer, в якому
було збільшено кінцеві запаси пшениці у
Франції до 3,65 млн тонн. Ціна на кукурудзу
впала до 239 євро/т (-4,25 євро/т) через
падіння прогнозу запасів зернової культури
у Франції до 1,87 млн тонн за даними
аналітиків FranceAgriMer та зниження ціни
на пшеницю.

Зернові культури
Ринок України
На експортному ринку FOB за
результатами минулого тижня ціна на
пшеницю 11,5% та пшеницю фураж
знизилась до 321 дол/т (-4 дол/т) та 305 дол/
т (-2 дол/т) відповідно. Факторами
ціноутворення стали зниження цін на
сусідніх ринках та не високий попит на
українську зернову. Котирування кукурудзи
зросло до 280 дол/т (+3 дол/т) через ріст
ціни на нафту та підвищення попиту з боку
іноземних країн. Ячмінь залишився без змін
– 297 дол/т. Попит на зернову культуру
помірний.
Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт на
минулому тижні зросли. Котирування
пшениці 3 клас та пшениці фураж
підвищилось до 9850 грн/т (+50 грн/т) та
9150 грн/т (+50 грн/т). Кукурудза зросла в
ціні до 8700 грн/т (+300 грн/т) через ріст ціни
на світовому та на експортному ринку.
Котирування ячменю підвищилось вслід за
кукурудзою та пшеницею до 8500 грн/т
(+200 грн/т).
Внутрішні ціни пропозицій EXW на
минулому тижні розвивались в підвищеному
тренді. Котирування продовольчої та
фуражної пшениці зросло до 8500 грн/т
(+300 грн/т) та 7700 грн/т (+300 грн/т)
відповідно. Виробники змушені були

підвищити свої ціни через низькі запаси
зерна. Ціна на кукурудзу підвищилась до
7350 грн/т (+375 грн/т). Попит на зернову
культуру
від
експортно-орієнтованих
компаній високий. Ячмінь зріс в ціні до 7450
грн/т (+100 грн/т) через підвищення ціни в
портах України.

Зернові культури
Ціни
21.01.2021

Ціна

Тиждень

Пшениця (CBOT, дол./т)

286,6

+14,2

Кукурудза (CBOT, дол./т)

242,6

+7,9

Пшениця (EuroNext, євро/т)

272,5

+9

230,25

247,5

+8,5

Світові ціни

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т
Пшениця 11,5%

321

-4

Пшениця фуражна

305

-2

Кукурудза фуражна

280

+0

Ячмінь фуражний

297

+0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Пшениця 3 клас

9850

+50

Пшениця фуражна
Кукурудза фуражна
Ячмінь фуражний

9150
8700
8500

+50
+300
+200

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т
Пшениця продовольча
8500

+300

Пшениця фуражна

7700

+300

Кукурудза фуражна

7350

+375

Ячмінь фуражний

7450

+100
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