Фокус

ЗЕРНОВІ

Попит:
стабільний попит на зовнішньому ринку
зниження попиту на кукурудзу на внутрішньому ринку
Пропозиція:
збільшення пропозиції на внутрішньому ринку
Відвантаження в портах:
пшениця: 130,1 тис. тонн
ячмінь: 83,6 тис. тонн
кукурудза: 328,7 тис. тонн
Поле:
Посівна кампанія
 пшениця яра: 158 тис. га (88% від прогнозу);
 ячмінь ярий : 1517 тис. га (92% від прогнозу);
 овес: 193 тис. га (93% від прогнозу);
 горох: 373 тис. га (113% від прогнозу);

Зернові

 кукурудза: 549 тис. га (12% від прогнозу).

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

Ситуація на ринку

За підсумками звітного періоду головні світові зернові майданчики зазнали зниження цін. Котирування кукурудзи у
Чикаго «просідали» під впливом високої пропозиції на світовому ринку (через рекордний врожай в США), а також
хороших перспектив виробництва в Південній Америці. Погодні умови для збору врожаю в Бразилії та Аргентині залишаються сприятливими, що також чинило тиск на ціни. На
європейському ринку негативну роль зіграло укріплення
євро, що зробило тамтешні зернові неконкурентними на
світовому ринку, тож ціни пішли вниз. Хоча, оператори ринку продовжують активно спостерігати за погодою в Центральній та Західній Європі, де заморозки можуть негативно вплинути на розвиток майбутнього урожаю.
Щодо експортного ринку України, то поки ціни попиту та
пропозиції лишаються стабільними. При цьому спостерігалося незначне зниження цін в секторі продовольчої пшениці і фуражного ячменю, що було обумовлено кон'юнктурою
світового ринку і зменшенням попиту імпортерів.
На внутрішньому ринку розвиток цін попиту трейдерів та
внутрішніх переробників різнився. Трейдери, зважаючи на
укріплення національної валюти та зниження світових цін,
знижували закупівельні ціни в порту та регіональних елеваторах. Водночас, внутрішні переробники не вважали за потрібне знижувати закупівельні ціни і пропонували за зерно
ціни, що встановилися тижнем раніше.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

140,6

-5,5

Кукурудза (EuroNext)

185,7

+2,4

Пшениця (EuroNext)

174,9

-1,4

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

186—190

-1

Фуражна пшениця

175—178

-

Ячмінь

165—169

-2

Кукурудза

168—173

-

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

5 100—5 300

-50

Фуражна пшениця

4 750—5 050

-50

Ячмінь

4 550—4 730

-50

Кукурудза

4 700—5 030

-70

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 600—5 400

-

Фуражна пшениця

4 000—4 700

-

Ячмінь

3 750—4 400

-

Кукурудза

4 000—4 500

-

