Зернові культури
На головних зернових майданчиках до валютного фактору додався погодній. За підсумками звітного тижня американські зернові значно додали в ціні: пшениця – плюс 5,8 дол./т, кукурудза —
плюс 1,6 дол./т порівняно з підсумками попереднього тижня. Як було зазначено, зростання цін відбулося на фоні зниження курсу долара США по відношенню до євро, що збільшує попит на американське зерно та зерно Причорномор'я. Також важливим фактором зростання стали посушливі погодні умови, які можуть призвести до зниження врожайності куФокус ринку
курудзи в Аргентині в 2017/18 МР на 20% від очікуваного рівня.
попит:
Також в Бразилії посівна кампанія кукурудзи сафрінья може по- ↑ конкуренція за обмежену пропозицію
чатися пізніше оптимальних термінів, зважаючи на відставання ↑ зростання цін на експортному ринку
пропозиція:
від термінів збиральної кампанії соєвих бобів.
↑ недостатня пропозиція всіх зерноНа експортному ринку України цінова ситуація в секторі основних зернових культур продовжувала розвиватися в підвищувальному тренді. Ключову підтримку цінам зробила кон'юнктура
світового ринку. Найактивнішим лишається сегмент кукурудзи,
на українську зернову встановився значний попит. Таким чином
ціни попиту і пропозиції за підсумками тижня зросли в середньому на 2 долари на тонні. Ціни на фуражний ячмінь зростали
на фоні збільшення попиту імпортерів на українську зернову, в
умовах поступового скорочення її запасів. За підсумками тижня
ціни попиту на ячмінь зросли в середньому на 2-3 дол./т — до
189–192 дол./т на базисі FOB з поставкою в лютому-березні.

відвантаження в портах:
↓пшениця: 85,5 тис. тонн
↓ ячмінь: 5,8 тис. тонн
↑ кукурудза: 329,1 тис. тонн
поле:
□ Стан озимих:


в хорошому і задовільному: 6,249 млн
га (86,4%)



в слабкому і розрідженому: 987,3 тис.
га (13,6%)

Портові ціни знову підвищилися, що обумовлено кон'юнктурою експортного ринку, а також активним попитом трейдерів на фоні недостатньої кількості пропозицій зерна. Варто відзначити, що на сьогоднішній день гривневі ціни продовжують зростати, не
дивлячись на укріплення національної валюти по відношенню до долара. Дане зростання пов’язане саме з недостатнім рівнем пропозиції зерна на ринку.
Внутрішні переробники, потребуючи сировину в умовах конкуренції з експортно-орієнтованими
компаніями, були вимушені також збільшувати закупівельні ціни. Аграрії, відзначаючи активний
попит та зростання закупівельних цін, продовжують реалізовувати зерно малими партіями.

Зернові культури
Ціни
26.01.18

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

140,3

+1,6

Кукурудза (EuroNext)

188,3

+2,5

Пшениця (EuroNext)

195,5

+5,7

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

182–195

+1

Фуражна пшениця

183–187

+1

Ячмінь

192–196

+2

Кукурудза

170–175

+2

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продовольча пшениця

5 650–5 900

+50

Фуражна пшениця

5 350–5 750

+50

Ячмінь

5 400–5 750

+100

Кукурудза

5 000–5 450

+150

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продовольча пшениця

4 800–5 750

+0

Фуражна пшениця

4 200–5 400

+0

Ячмінь

4 650–5 500

+50

Кукурудза

4 100–5 050

+50
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