Зернові
Ситуація на ринку
Прогноз світового виробництва пшениці в
2017/18 МР аналітиками USDA в жовтневому звіті підвищений на 7 млн тонн — до 751 млн тонн. Зокрема,
підвищення відбулося за рахунок переоцінки виробництва в Росії — до 82 млн тонн (81), ЄС — 151,04 млн
тонн (148,87), Індії — до 98,4 млн тонн (96) і Канаді - до
27 млн тонн (26,5). Крім того, прогноз світових кінцевих запасів пшениці також був підвищений на 5 млн
тонн - до рекордних 268,13 млн тонн. На фоні оновленої оцінки світового балансу попиту та пропозиції пшениці від USDA, світові ціни не мали шансу втриматися,
таким чином ми бачимо підсумкове зниження котирувань зернової на світових біржах.
На біржі Чикаго CBOT в сегменті кукурудзи протягом звітного тижня відзначалися різноспрямовані
цінові тенденції. П’ятничні торги по кукурудзі закрилися на рівні 138,8 дол./т, що вище на 0,3% поступається
показникам минулого тижня. Зокрема, на початку поточного тижня ціни на кукурудзу знижувалися через
високий світового пропозиції зернової. У той же час,
зазначалося відставання посівної кампанії кукурудзи в
США — виконано всього 22% проти 37% в минулому
сезоні.
На експортному ринку України ціни на зернові
протягом звітного періоду лишалися стабільними. Лише в секторі фуражного ячменю відзначалося зростання цін, яке склав в середньому 1-3 дол./т — до 182–186
дол./т на базисі FOB з поставкою в жовтні-листопаді.
В свою чергу, на внутрішньому ринку відзначається зростання закупівельних цін, що пов’язано, в першу чергу, з низьким рівнем пропозиції — аграрії утримуються від активних продажів. Через логістичні складнощі оператори ринку очікують і подальше зростання
закупівельних цін на зерно.
Внутрішні переробники, як і експортери, потребуючи сировини в умовах низької пропозиції також намагаються стимулювати збут підвищуючи закупівельні
ціни.
Винятком лишається лише сегмент кукурудзи, де
переробники очікують збільшення пропозицій нового
урожаю в період збирально кампанії. Таким чином, ціна на кукурудзу знизилася до мінімального рівня —
3900–4200 грн/т, залежно від регіону.

Фокус ринку
Попит:
Активний попит на пшеницю та ячмінь
Пропозиція:
збільшення кукурудзи нового урожаю
Утримання пропозицій пшениці та ячменю
Відвантаження в портах:
пшениця: 273,6 тис. тонн
ячмінь: 4,5 тис. тонн
кукурудза: 27,5 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 кукурудза: 1,5 млн га (34%, 6,7 млн тонн)
Посівна кампанія
 пшениця: 5,351 млн га (87%)
ячмінь: 567 тис. га (61%)
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

138,8

-1,0

Кукурудза (EuroNext)

177,8

-3,3

Пшениця (EuroNext)

192,0

-2,0

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

191—195

+0

Фуражна пшениця

177—182

+0

Ячмінь

184—189

+2

Кукурудза

160—165

0

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

5 300—5 550

+50

Фуражна пшениця

4 950—5 200

+100

Ячмінь

5 150—5 400

+100

Кукурудза

4 500—4 650

+50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 550—5 500

+100

Фуражна пшениця

4 100—4 900

+100

Ячмінь

4 250—5 000

+0

Кукурудза

3 900—4 600

+0

