Фокус

ЗЕРНОВІ

Попит:
високий попит на зерно на внутрішньому ринку для
закриття укладених контрактів
Пропозиція:
низька активність виробників на внутрішньому ринку
Відвантаження в портах:
пшениця: 140 тис. тонн
ячмінь: 61 тис. тонн
кукурудза: 439 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 результатами попереднього тижня котирування основних зернових культур на світових торгових майданчиках зросли за рахунок
значного підвищення на початку тижня. Але друга його половина
відзначалася зниженням цін на фоні скорочення активності світової
торгівлі та новин щодо валового збору кукурудзи в Аргентині та
Бразилії. Так, у сезоні 2016/17, який почнеться в березні, Аргентину
чекає рекордний урожай і експорт кукурудзи. Сівба зернової завершилася в середині січня. Незважаючи на зливи на початку посівної
кампанії, площі під кукурудзою були збільшені на 5%, порівняно з
рекордним результатом поточного сезону до 7,25 млн. га. На зростання площ вплинув сильний експортний попит і падіння курсу національної валюти, які привели до збільшення внутрішніх цін. Якщо
погодні умови в найближчі кілька тижнів будуть нормальними, валовий збір кукурудзи, прибирання якої почнеться в березні, перевершить рекордний рівень поточного сезону. Експорт кукурудзи в
наступному сезоні може досягти 24 млн тонн, що є максимальним
показником за всю історію.
На експортному ринку України поки ми відзначаємо стабільність цін
попиту та пропозиції. Але, варто приділити увагу їх дисбалансу в
сегментах продовольчої та фуражної пшениці. Так, якщо ціна пропозиції на продовольчу пшеницю коливається в діапазоні 183–186
дол./т, на базисі поставки FOB, то ціни попиту не перевищують 182
дол./т на тих же умовах. Подібна ситуація на ринку фуражної пшениці — ціни пропозиції та попиту коливаються в межах 170–175 дол./
т та 166–170 дол./т на базисі FOB відповідно. Щодо кукурудзи, то в
цьому сегменті стабільніша ситуація, хоча протягом звітного періоду ціни корегувалися, але в раніше заданих діапазонах. Так, за підсумками тижня ціни пропозиції та попиту встановилися в межах 165
–174 дол./т та 163–170 дол./т на базисі FOB з поставкою в лютому.
На внутрішньому ринку головний фактор ціноутворення лишається
незмінним — аграрії утримуються від продажів. Це змушує трейдерів та переробників збільшувати закупівельні ціни для поповнення
запасів зернових для виконання попередньо укладених контрактів.

03.02

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

143,8

+1,1

Кукурудза (EuroNext)

184,0

+0,3

Пшениця (EuroNext)

182,6

+0,8

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

183—186

-

Фуражна пшениця

170—175

-

Ячмінь

163—169

+3

Кукурудза

166—174

-

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

4 850—5 300

+50

Фуражна пшениця

4 650—5 000

+50

Ячмінь

4 250—4 500

+50

Кукурудза

4 600—4 950

-

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 450—4 900

-

Фуражна пшениця

4 000—4 750

+100

Ячмінь

3 600—4 100

+50

Кукурудза

3 900—4 400

-

