Зернові культури
За підсумками минулого тижня на європейському ринку зернових відбулося зниження цін на основні зернові. В першу чергу на ціни тиснуло зростання курсу євро проти долара США. Це у свою чергу, знижує експортний потенціал зернових європейського походження в умовах високої конкуренції на світовому ринку зерна. Таким чином, європейська кукурудза конкуруючи з Аргентинською за
тиждень знизилася до 186,5 дол./т (-5,4), французька пшениця втратила також 5,4 долари на тонні
та на кінець тижня коштувала 188,6 дол./т.
Фокус ринку
попит:

На чиказькій біржі СВОТ впродовж тижня спостерігалася низька ↑ конкуренція за обмежену пропозицію
активність спекулятивних операцій, оператори ринку очікували ↑ зростання цін на експортному ринку
січневий звіт USDA, який на їх думку має стати ведмежим у зв'яз- пропозиція:
↑ низька пропозиція всіх зернових
ку зі зниженням прогнозу виробництва пшениці та кукурудзи.
Ситуація на експортному ринку України була протилежною —
активний попит на українські зернові з боку імпортерів підігрівали ціни попиту та пропозиції. Стабільним лишався лише сегмент
ячменю, де оператори ринку констатують зниження активності імпортерів. Таким чином, ціни попиту на продовольчу пшеницю з протеїном 12,5% зросли в середньому на 1-3 дол./т і в більшості випадків озвучувалися в діапазонах 186–190 дол./т FOB
з поставкою в січні-лютому. На ринку фуражної пшениці зберіглося зростання цін, яке склало в середньому 1-2 дол./т - до 177–
180 дол/т FOB (попит). Ціни на фуражну кукурудзу зросли несуттєво і озвучувалися в межах 161–165 дол./т FOB (попит) з поставкою в січні-лютому.

відвантаження в портах:
↑ пшениця: 148,7 тис. тонн
↓ ячмінь: 0 тис. тонн
↑ кукурудза: 249,6 тис. тонн

поле:
□ Стан озимих:


в хорошому і задовільному: 6,2 млн га
(85,9%)



в слабкому і розрідженому: 1,0 млн. га
(14,1%)

Портові ціни в секторах пшениці, кукурудзи і ячменю, за підсумками звітного періоду, підвищилися, що обумовлено кон'юнктурою експортного ринку, а також збільшенням закупівельної активності трейдерів на фоні недостатньої кількості пропозицій зерна. Додаткову підтримку цінам також
зробило зниження курсу національної валюти відносно долара США.
На внутрішньому ринку ціни на зернові продовжували поступово зростати. Головним приводом
до зростання стала недостатньо активна пропозиція від сільгоспвиробників, які вважали за краще
стримувати продажі великотоннажних партій, при цьому поступово підвищуючи відпускні ціни до
максимальних. В сегменті кукурудзи додатковим фактором зростання стала конкуренція за зернову між внутрішніми переробниками та експортно-орієнтованими компаніями.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т

Кукурудза (СВОТ)

136,3

-2,0

Кукурудза (EuroNext)

186,5

-5,4

Пшениця (EuroNext)

188,6

-5,4

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

189–193

+3

Фуражна пшениця

180–184

+1

Ячмінь

190–193

-

Кукурудза

164–171

+3

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

5 450–5 700

+50

Фуражна пшениця

5 150–5 550

+50

Ячмінь

5 350–5 650

+50

Кукурудза

4 850–5 100

+100

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т

Продовольча пшениця

4 750–5 650

-

Фуражна пшениця

4 200–5 300

+50

Ячмінь

4 600–5 450

+50

Кукурудза

4 000–4 850

+50
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