Зернові
Ситуація на ринку
Світовий ринок зернових протягом минулого тижня
лишався стабільним, оскільки увага ринку була спрямована
на нівелюючих факторах. Так, європейський ринок пшениці
зосередився на прогнозі великих світових залишків зернової: аналітики IGC в оновленому звіті провели підвищувальні
коригування кінцевих запасів пшениці в ЄС — до 14,5 млн
тонн, а також світового виробництва пшениці — до 749 млн
тонн (+1 млн тонн). Але, даний фактор був нівельований активністю попиту імпортерів завдяки проведеним тендерам в
Марокко і Тунісі.
Американську кукурудзу також тримав активний попит з боку етанолової промисловості — тижневі показники
виробництва досягли рекордних 1,074 млрд барелів. При
цьому зростання ціни на зернову унеможливлювали прогнози IGC, які в своєму оновленому звіті знову підвищили прогноз світового виробництва кукурудзи в 2017/18 МР — на 5
млн тонн, до 1,039 млрд тонн.
На фоні кон’юнктури світового ринку зернових експортний ринок України зазнав незначного зниження цін в деяких сегментах. Найсуттєвіше знизилися ціни на кукурудзу
— до 157–161 дол./т на базисі FOB, що на 1 долар на тонні
менше ніж тижнем раніше. Варто зауважити, ціни попиту та
пропозиції на зернову знаходяться у дисбалансі — ціна пропозиції значно перевищує ціну попиту, але враховуючи активність попиту імпортерів, значного зниження цін не варто
очікувати.
В сегменті фуражної пшениці знизилися лише максимальні ціни, що пов’язано зі значною конкуренцією на світовому ринку. Так, за підсумками звітного періоду ціни попиту
опинилися в діапазоні 173–177 дол./т на базисі FOB. Враховуючи кон’юнктуру світового ринку пшениці, в подальшому
можливе зниження цін пропозиції.
Ціни на ячмінь впродовж звітного періоду лишалися
стабільними.
Портові ціни, за підсумками звітного періоду, лишилися на рівні попереднього тижня, що в більшій мірі зумовлено змінами валютного ринку України. Варто відзначити зниження закупівельних цін на ячмінь, що пов’язано зі зниженням попиту на зернову зі сторони експортерів.
На внутрішньому ринку ми спостерігаємо різнопланові
тенденції. Так, ціни на ячмінь та фуражну пшеницю зростають через низький рівень пропозиції. Ціни на кукурудзу переважно знижуються, що пов’язано з завершенням збиральної кампанії та достатнім рівнем пропозиції.

Фокус ринку
Попит:
Вихід експортерів з сегменту ячменю
Активний попит на кукурудзу
Пропозиція:
Низька пропозиція пшениці та ячменю
Відвантаження в портах:
пшениця: 275,9 тис. тонн
ячмінь: 44,0 тис. тонн
кукурудза: 275,5 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 кукурудза: 3,86 млн га (86%, 20,55 млн тонн)
Посівна кампанія
 пшениця: 5,94 млн га (97%)
ячмінь: 822 тис. га (89%)
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

134,7

-0,3

Кукурудза (EuroNext)

182,4

-1,3

Пшениця (EuroNext)

186,8

-0,1

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

190—194

-0

Фуражна пшениця

177—180

-0

Ячмінь

188—191

-0

Кукурудза

160—164

-0

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

5 400—5 550

-0

Фуражна пшениця

5 050—5 250

-0

Ячмінь

5 300—5 450

-50

Кукурудза

4 550—4 800

+50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 600—5 500

+0

Фуражна пшениця

4 150—4 950

+0

Ячмінь

4 350—5 250

+50

Кукурудза

3 950—4 550

-50

