ЗЕРНОВІ

Фокус
Попит:
низький світовий попит на пшеницю
високий попит на зерно на внутрішньому ринку для
закриття укладених контрактів
Пропозиція:
низька активність виробників на внутрішньому ринку
Відвантаження в портах:
пшениця: 201 тис. тонн
ячмінь: 0 тис. тонн
кукурудза: 493,7 тис. тонн
Поле:
завдяки сніговому покриву українські поля забезпечені достатньою кількістю вологи, сходи озимих зернових отримано на площі 6,8 млн. га (95% від засіяних
площ),.
Стан сходів:
 добрий та задовільний — 5,6 млн га (83%);
 слабкий і зріджений — 1,2 млн га (17%);
 не утворилися сходи—349 тис. га (5%).

Ситуація на ринку
За підсумками звітного періоду на головному торговому майданчику кукурудзи — Чиказькій біржі СВОТ — котирування фактично злетіли, додавши 15 доларів на тонні. Ціни підтримав ринок
соєвих бобів. Особливу увагу привертає хід посівної кампанії в
Аргентині. Так, за інформацією Мінсільгоспу цієї країни, станом
на 12 січня кукурудзи на аргентинських полях посіяли 86% від
плану. Закінченню польових робіт перешкоджають опади.
У сегменті пшениці також відбулося зміцнення котирувань на тлі
підвищення сусіднього зернового майданчика. Але це зростання стримували:
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

156,1

+15,0

Кукурудза (EuroNext)

180,9

+2,9

Пшениця (EuroNext)

180,6

+0,2

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Продов. пшениця

181—185

0

 перспектива високих запасів зернової;

Фуражна пшениця

170—174

0

 низький попит у світі.

Ячмінь

158—162

+2

Кукурудза

166—173

-0

Варто відзначити, що Мінсільгосп Аргентини підвищив оцінку
виробництва пшениці у 2016/17 МР до 16,5 млн тонн, порівняно з
15,7 млн. тонн, озвученими раніше. В результаті річний приріст
врожаю становив 46%. Посівні площі під зерновою були збільшені майже на 20% і склали 5,34 млн га. За прогнозами, експорт
аргентинської пшениці зросте на 8% і складе 9,5 млн тонн у
2016/17 МР.
Щодо експортного ринку України, то він продовжує бути стабільним. Впродовж звітного періоду змін як настроїв, так і цін не
відбувалося. Чого не можна сказати про внутрішній ринок. Відпускні й закупівельні ціни на основні зернові за підсумками тижня підвищилися на 50–200 гривень на тонні. Головна причина
підвищення цін — девальвація національної валюти, в ході якої
виробники неохоче збувають продукцію. Це породжує низький
рівень пропозиції, який не здатний перекрити сформований попит. Слід зазначити, що протягом звітного періоду підвищувалися як мінімальні закупівельні ціни, так і максимальні.

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продов. пшениця

4 850—5 300

+100

Фуражна пшениця

4 650—4 950

+100

Ячмінь

4 200—4 400

+50

Кукурудза

4 600—4 950

+100

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 200—4 850

+200

Фуражна пшениця

3 850—4 500

+100

Ячмінь

3 400—4 000

+50

Кукурудза

3 900—4 400

0

