Зернові культури
Глобальний ринок
За результатами торгового тижня
на американськіи біржі СВОТ, ціни на
зернові культури зросли, але це
зростання не було значним. Котирування
пшениці збільшилось до 198,25 дол./т
(+0,15 дол./т). На ціну вплинув активнии
експорт зернової із США. Про це
повідомляє аналітичнии відділ USDA.
Опісля зросла и ціна на кукурудзу –
136,69 дол./т (+0,47 дол./т). Також на
ціну
вплинулозниження
експорту
кукурудзи з Аргентини та погіршення
стану посівів у США.
На європеиськіи біржі EuroNext
ціни
на
зернові
розвивалися
різнонаправлено. Пшениця зросла в ціні
до 189,25 євро/т (+1,25 євро/т) з двох
причин − коливання курсу євро до
американського долара та підвищення
ціни на зернові в Причорноморському
регіоні.
Котирування
кукурудзи
знизилось до 166,5 євро/т (-1,5 євро/т).
Головним фактором впливу виступає
підвищення імпорту зернової культури
країнами ЄС.

Фокус ринку
попит:
↑ високий попит на пшеницю та ячмінь
↓ низький попит на кукурудзу старого врожаю
пропозиція:
↑ низька пропозиція зернових культур
Експорт 2020/21 МР (станом на 04.09)
 пшениця: 5220,64 тис. тонн
 ячмінь: 2175,21 тис. тонн
Збір урожаю 2020 (станом на 03.09)
Культура

Зібрано, млн тонн

Пшениця

26,61

Ячмінь

8,72

Зернові культури
Ринок України
На фоні проведення тендерів на
закупівлю великих об’ємів зернової та
високого імпортного попиту експортні
ціни FOB на пшеницю продовжують
зростати. Котирування пшениці 11,5% та
пшениці фураж зросли до 212 дол./т
(+9 дол./т) і до 209 дол./т (+8 дол./т)
відповідно. Ціна на фуражну кукурудзу
зросла до 183 дол./т (+6 дол./т)
внаслідок
збільшення
ціни
на
американському ринку СВОТ.
У
результаті зросло також котирування
ячменю з до 187 дол./т (+1 дол./т).
Внутрішні ціни СРТ-порт зросли
внаслідок збільшення котирувань на
зернові культури на експортному ринку
України. Ціни на пшеницю 3 класу та
пшеницю фураж зросли до 6600 грн/т
(+280 грн/т) та 6540 грн/т (+290 грн/т)
відповідно.
Через
недостатню
пропозицію з боку фермерів ячмінь зріс у
ціні до 6000 грн/т (+120 грн/т).

На внутрішньому ринку EXW ціни
пропозиції на продовольчу пшеницю
знизилися до 6200 грн/т (-100 грн/т).
Проте котирування фуражної пшениці
зросло до 6000 грн/т (+200 грн/т).
Ячмінь збільшився у ціні до 6000 грн/т
(+100 грн/т). На формування ціни
вплинув валютнии фактор – девальвація
української
гривні
та
зниження
пропозиції зернових на ринку. В
очікування на вищу ціну, фермери
утримуються від продажів зерна. Купівля
-продаж кукурудзи старого врожаю
маиже не здіиснюється, на ринку
присутні лише поодинокі угоди.

Зернові культури
Ціни
04.09.2020

Ціна

Тиждень

Пшениця (CBOT, дол./т)

198,25

+0,15

Кукурудза (CBOT, дол./т)

136,69

+0,47

Пшениця (EuroNext, євро/т)

189,25

+1,25

Кукурудза (EuroNext, євро/т)

166,5

-1,5

Світові ціни

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

212

+9

Пшениця фуражна

209

+8

Кукурудза фуражна (врожаи 2020)

183

+6

Ячмінь фуражнии

187

+1

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

6600

+280

Пшениця фуражна

6540

+290

Кукурудза фуражна

-

-

6000

+120

Ячмінь фуражнии

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т
Пшениця продовольча

6200

-100

Пшениця фуражна

6000

+200

Кукурудза фуражна

-

-

6000

+100

Ячмінь фуражнии
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