Зернові культури
Ситуація на ринку
За підсумками минулого тижня на світовому ринку зернових валютний фактор переважав над
оновленим ведмежим звітом USDA.
У січневому звіті USDA світове виробництво було в черговий
Фокус ринку
раз підвищено до 757 млн тонн. Прогноз перехідних запасів купопит:
курудзи в США підвищений до 62,9 (+1) млн тонн. Варто від↑ конкуренція за обмежену пропозицію
значити, експерти також підвищили прогноз світових кінцевих ↑ зростання цін на експортному ринку
запасів кукурудзи в 2017/18 МР до 206 (+1,5) млн тонн.
пропозиція:
↑ низька пропозиція всіх зернових
Але, зниження котирувань було обмежене значним зниженням курсу долара США до євро, що в умовах високої світової
відвантаження в портах:
конкуренції може сприяти поліпшенню експортного потенціалу ↑ пшениця: 59,5 тис. тонн
зернових з США та країн Причорномор'я.
↓ ячмінь: 75,8 тис. тонн
↑ кукурудза: 189,4 тис. тонн

Ціни на експортному ринку України, слідуючи світовим тенденціям, продовжують зростати. Активний попит на українські зе- поле:
рнові підігрівають ціни попиту та пропозиції на фураж. Таким □ Стан озимих:
чином, за тиждень ціни попиту на кукурудзу українського похо в хорошому і задовільному: 6,2 млн га
дження зросли на 4 долари на тонні — до 165–169 дол./т на ба(85,9%)
зисі FOB з постачанням в січні-лютому проти 161–165 дол./т в  в слабкому і розрідженому: 1,0 млн га
кінці попереднього тижня. У сегменті фуражної пшениці за під(14,1%)
сумками розглянутого періоду зростання склало в середньому 1
–2 дол./т — до 179–182 дол./т на базисі FOB з поставкою в січні-лютому. Але ціни на ячмінь лишаються стабільними, оскільки сегмент уже малоактивний.
Портові ціни знову підвищилися, що обумовлено кон'юнктурою експортного ринку, а також активним попитом трейдерів на фоні недостатньої кількості пропозицій зерна. Додаткову підтримку
цінам також зробило зниження курсу національної валюти по відношенню до долара США.
Внутрішні переробники потребуючи сировину в умовах конкуренції з експортно-орієнтованими
компаніями були вимушені також збільшувати закупівельні ціни. Аграрії, відзначаючи активний
попит, вважали за краще реалізовувати зерно малотоннажними партіями, при цьому поступово
підвищуючи максимальні відпускні ціни в середньому на 50 грн/т.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

138,7

+1,4

Кукурудза (EuroNext)

185,8

-0,7

Пшениця (EuroNext)

189,8

+1,2

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

189–193

+0

Фуражна пшениця

182–186

+2

Ячмінь

190–193

-0

Кукурудза

168–173

+3

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

5 500–5 850

+100

Фуражна пшениця

5 300–5 700

+150

Ячмінь

5 400–5 700

+50

Кукурудза

4 900–5 250

+150

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

4 800–5 750

+50

Фуражна пшениця

4 200–5 400

+100

Ячмінь

4 650–5 450

+50

Кукурудза

4 100–4 950

+100
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