Зернові
Ситуація на ринку
На біржі Чикаго CBOT котирування кукурудзи за тиждень
додали 1 долар на тонні. Зростання цін відбулося на фоні
активного попиту на внутрішньому ринку за рахунок етанолової промисловості. При цьому більше зростання цін стримується низькими показниками експорту. Так, тижневі відвантаження кукурудзи з США склали всього 599,2 тис. тонн
проти очікуваного діапазону 700 тис. тонн – 1,2 млн. тонн.
Крім того, в Південній Америці — Аргентині та Бразилії —
спостерігалися сприятливі погодні умови, що також чинило
тиск на ціни.
На французькій біржі Euronext відзначалася волатильність
котирувань пшениці протягом звітного періоду, проте до
кінця тижня ціни зросли на 2,6 долари на тонні. Підтримку
цінам надав факт закупівлі Алжиром на останньому тендері
570 тис. тонн пшениці, імовірно французького і аргентинського походження. При цьому тиск на ціни надавало значне
зростання курсу євро проти долара, що в умовах високої
конкуренції з боку причорноморської пшениці може суттєво
впливати на попит на європейську зернову. Так, в звітний
період Єгипет (держоператор GASC) за підсумками проведеного тендеру закупив тільки російську зернову (120 тис.
тонн).
Цінова ситуація в секторі основних зернових культур на експортному ринку України протягом звітного періоду була
відносно стабільна. При цьому в секторі продовольчої пшениці намітився знижувальному ціновий тренд, викликаний
впливом кон'юнктури світового ринку. У той же час, ціни на
кукурудзу незначно зросли. У секторі фуражної пшениці відзначалися незначні цінові коригування, обумовлені відновленням активності імпортерів.
В портах України відзначалися різноспрямовані цінові тенденції. Ключовий вплив на формування цін надавали закупівельна активність трейдерів і подальша девальвація гривні.
На ринку фуражної кукурудзи, як і раніше, домінував підвищувальний ціновий тренд. При цьому в секторі продовольчої пшениці зберігалася нестабільна цінова ситуація. Експортно-орієнтовані компанії піддавали гривневі і доларові
ціни попиту на зернову коректувань як у бік підвищення, так
і зниження. Однак всі зміни часто відбувалися в раніше сформованих діапазонах.

Фокус ринку
Попит:
Активний попит на фуражну пшеницю
Активний попит на кукурудзу
Пропозиція:
Низька пропозиція ячменю та пшениці
Відвантаження в портах:
пшениця: 223,6 тис. тонн
ячмінь: 47,1 тис. тонн
кукурудза: 249,2 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 кукурудза: 4,06 млн га (90%, 21,8 млн тонн)
Посівна кампанія
 пшениця: 5,94 млн га (97%)
ячмінь: 822 тис. га (89%)

01.12.17

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

135,7

+1,0

Кукурудза (EuroNext)

182,6

+0,2

Пшениця (EuroNext)

189,4

+2,6

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

188—192

-2

Фуражна пшениця

176—181

+1

Ячмінь

188—191

-0

Кукурудза

161—164

+1

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

5 400—5 550

+50

Фуражна пшениця

5 050—5 300

+50

Ячмінь

5 300—5 450

-0

Кукурудза

4 600—4 800

+0

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 600—5 500

+0

Фуражна пшениця

4 150—4 950

+50

Ячмінь

4 350—5 250

+50

Кукурудза

3 950—4 550

-50

