Зернові культури
Глобальний ринок
На основних світових ринках зернових на кінець тижня спостерігалося
істотне падіння котирувань. Наибільше
зниження спостерігалося в сегменті кукурудзи на американському ринку
СВОТ — до 140,3 дол./т (-8,6). Основнии
тиск на ціни спричинила низька активність торгів через очікування операторів ринку на квартальнии звіт USDA, та
зниження котирувань пшениці, ціна
якої знизилась на 3,1 дол./т (168,1). В
сегменті пшениці також не спостерігалося високої активності, а додатковим
фактором впливу стали сприятливі погодні умови в ключових регіонахвиробниках пшениці. Підтримку цінам
в маибутньому може забезпечити Єгипетськии тендер на якому була закуплена виключно американська зернова.

Фокус ринку
попит:
• стабільний попит на пшеницю та кукурудзу
• низький попиту на ячмінь
пропозиція:
↓ збільшення пропозиції ячменю
↑ зменшення пропозицій продовольчої пшениці
відвантаження в портах (23.03-29.03):
↓ пшениця: 107 тис. тонн
↓ кукурудза: 483 тис. тонн

продовольчу пшеницю (+2 дол./т) та
кукурудзу (+2 дол./т). Інтерес імпортерів характеризується як помірнии,
тому можна очікувати зниження ціни в
маибутньому на фоні зниження котирувань на світових ринках. Ціни фуражної пшениці та ячменю залишаються на
На європеиському ринку Euronext
своїх попередніх рівнях.
також відбулось зниження котирувань
пшениці — до 185,75 євро/т (-3,25).
Оператори знаходяться в очікуванні
звіту USDA, що вносить деякі хвилювання. Крім того, Єгипетськии тендер
оминув закупівлі з Франції, тому це
спричинило додатковии тиск на ціну.
Ринок кукурудзи також знаходиться
під тиском, котирування якої знизились на 2,5 євро/т (168), так як наслідує
тренди пшениці.
На українському експортному
ринку зворотна цінова ситуація. Ціни
зернових
продовжували
тенденції
світового ринку минулого тижня, тому
тут спостерігалось підвищення цін на

Зернові культури
Ринок України
На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт також переважала тенденція росту цін. Продовольча та фуражна
пшениця подорожчали в середньому на
100 грн/т, а кукурудза — на 150 грн/т.
Не дивлячись на відновлення відвантажень морськими портами України в сегменті фуражного ячменю, иого ціна
продовжує знижуватись — на 200 грн/
т. Активізації торгівлі на цьому ринку
не очікується.
Закупівельні ціни зернових від
переробних підприємств залишилися
на сталих рівнях. Лише деякі перероб-

ники вважали за необхідне піднімати
ціни з ціллю термінового поповнення
запасів. Додала в ціні лише кукурудза,
піднявшись на 50 грн/т. В секторі продовольчої пшениці відзначалося скорочення пропозиціи зернової з високими
якісними характеристиками, що забезпечує підтримку її цінам.

Зернові культури
Ціни
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ, дол./т)

140,3

-8,6

168

-2,5

Пшениця (СВОТ, дол./т)

168,1

-3,1

Пшениця продовольча (EuroNext,
євро/т)

185,75

-3,25

Кукурудза (EuroNext, євро/т)

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

169 —172

+2

Пшениця фуражна

210 — 216

0

Пшениця продовольча

215 — 224

+2

Ячмінь фуражнии

185 — 207

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

6300 — 6720

+100

Фуражна пшениця

6100 — 6520

+100

Ячмінь фуражнии

5100 — 5700

-200

Кукурудза фуражна

4800 — 5300

+150

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

5400 — 6650

0

Фуражна пшениця

5000 — 6150

0

Ячмінь фуражнии

5000 — 6400

-50

Кукурудза фуражна

3900 — 4850

+50
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