Фокус
Попит:
↑ високии попит на внутрішньому ринку
↓ зниження попиту на експортному ринку
Пропозиція:
↑ відсутність транспорту знижує пропозицію
Відвантаження в портах:
↑ пшениця: 322,2 тис. тонн
□ ячмінь: 90 тис. тонн
↑ кукурудза: 349,3 тис. тонн
Поле:
□ сходи озимих культур отримано на площі 6,5 млн. га (93% від засіяних площ),
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Стан сходів:
- добрии та задовільнии — 5,4 млн га (83%),
- слабкии і зріджении — 1,1 млн га (17%).
На головних світових торгових майданчиках котирування зернових за підсумками звітного періоду знизилися. На біржі Euronext котирування європейської
пшениці опинилися під тиском відсутності попиту на зернову оскільки її низька
якість чинить негативний вплив на її конкурентоспроможність на світовому ринку. Також тиск як і раніше надає рекордне
виробництво і пропозиція продукції в світі. Хочемо звернути увагу на збиральну кампанію в Аргентині. За інформацією
аналітиків Зерновий біржі Буенос-Айреса, в Аргентині темпи збиральної кампанії пшениці нижче середньорічного показника за останні 5 років. Але, станом на 22 грудня було обмолочено 73% площ під зерновою, намолочено 9,57 млн. тонн.
Середня врожайність культури 32,3 ц/га. Варто відзначити, що, за прогнозами експертів, виробництво пшениці в Аргентині в 2016/17 МР складе 15,7 млн. тонн. Даний показник на 39% перевищить результат минулого року.

Ситуація на ринку

Що стосується кукурудзи, варто відзначити, оператори пильно спостерігають за ситуацією в Аргентині, де погода поступово налагоджується. У Бразилії більшість посівів зерновий знаходиться в хорошому стані. Перспективи виробництва
американської продукції як і раніше високі.
Українські зернові на світовій арені протягом звітного періоду не переоцінювалися. Ключовими факторами ціноутворення, як і раніше, були кон'юнктура світового та внутрішнього ринків, а також активність попиту імпортерів. Сьогодні
варто відзначити дисбаланс експортних цін попиту та пропозиції – ціни попиту після зниження під тиском світового ринку значно поступаються цінам пропозиції. Так, якщо за продовольчу пшеницю українського виробництва на базисі FOB
продавці просять 183 – 185 дол./т, то імпортери озвучують ціни в діапазоні 179 – 182 дол./т на тих же умовах. Цінова ситуація в секторі фуражної кукурудзи подібна: ціни
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Ціна
Зміна за тиждень
попиту / пропозиції варіювалися в межах 164 –166
Світові ціни, дол./т
та 167 – 173 дол./т FOB відповідно з постачанням Кукурудза (СВОТ)
136,1
-4,1
в грудні-січні.
Кукурудза (EuroNext)
173,9
+1,4
На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт у
секторі основних зернових культур переважав
підвищувальний ціновий тренд. Дана тенденція
була викликана необхідністю трейдерів в залученні більшої кількості пропозицій великотоннажних
партій зерна для закриття раніше укладених контрактів.

За матеріалами компанії

Пшениця (EuroNext)
173,1
-2,5
Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Продов. пшениця
183—185
0
Фуражна пшениця
170—174
0
Ячмінь
158—160
0
Кукурудза
167—173
0
Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продов. пшениця
4 650—5 000
+50
Фуражна пшениця
4 450—4 700
+50
Ячмінь
4 200—4 350
+50
Кукурудза
4 400—4 650
0
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця
4 050—4 800
+50
Фуражна пшениця
3 800—4 150
0
Ячмінь
3 350—4 000
0
Кукурудза
3 900—4 400
0

