Зернові
ЗЕРНОВІ

Фокус
Попит:
високий попит на зерно на експортному та внутрішньому ринках
Пропозиція:
підвищення активності виробників на внутрішньому
ринку
Відвантаження в портах:
пшениця: 180 тис. тонн
ячмінь: 8,3 тис. тонн
кукурудза: 422,3 тис. тонн
Поле:
сходи озимих зернових отримано на площі 6,83 млн га
(95,3% від засіяних площ),.
Стан сходів:
 добрий та задовільний — 5,6 млн га (81,7%);
 слабкий і зріджений — 1,2 млн га (18,3%);

Ситуація на ринку
Протягом тижня кукурудза на Чиказькіи біржі СВОТ суттєво
подорожчала. Зростання цін було зумовлене інформацією
про можливі зміни в програмі поновлюваних видів палива.
Одним із можливих заходів, які можуть бути прииняті, стане
підвищення частки змісту етанолу в бензині до 15%. Це призведе до значного зростання попиту на кукурудзу для виробництва етанолу. Ціну підтримала и активність експорту. Хоча
існують і стримуючі фактори:
 баланс попиту та пропозиції зернових у світі;
 перспективи гарного врожаю в Південніи Америці, незважаючи на опади, які сповільнили темпи польових
робіт в окремих регіонах Аргентини;
 у Бразилії прибирання першого врожаю кукурудзи активно просувається, показники врожаиності високі і
перспективи виробництва зернової як і раніше хороші.
На експортному ринку України зростання світової ціни було
нівельоване низьким попитом імпортерів на українську зернову. Так, за підсумками звітного періоду ціни істотно не змінювалися и озвучувалися в раніше сформованих діапазонах
166–170 дол./т на базисі поставки FOB з постачанням в березні. Ціни попиту на зернову з поставкою у квітні-травні фіксувалися переважно в межах 166–167 дол./т FOB. Така ситуація відзначилася і на внутрішньому ринку, де на базисі СРТпорт закупівельні ціни не змінювалися, не дивлячись на послаблення курсу гривні відносно долара.
Всупереч світовому ринку продовжують зростати ціни на
українську продовольчу пшеницю. Зростання цін у цьому
сегменті відбувається за рахунок активності попиту імпортерів на українську зернову. Особливо відчутнии вплив на ціни
останніх двох єгипетських тендерів, де Єгипет купує українське зерно за значно вищими цінами, ніж ринковии діапазон.
Активність експортного ринку підтримує внутрішніи, тому
ціни на продовольчу пшеницю продовжують рости. За підсумками тижня більшість експортно-орієнтованих компаніи
підвищили ціни попиту на пшеницю в середньому на 50–100
грн/т — до максимальних або наближених до них цін.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

147,5

+4,2

Кукурудза (EuroNext)

177,1

-3,8

Пшениця (EuroNext)

183,2

+1,3

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

189—192

+2

Фуражна пшениця

178—181

-

Ячмінь

167—171

+1

Кукурудза

167—175

-

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

5 200—5 400

+50

Фуражна пшениця

4 850—5 150

+50

Ячмінь

4 500—4 750

+50

Кукурудза

4 800—5 000

+50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 750—5 400

+50

Фуражна пшениця

4 050—4 700

+50

Ячмінь

3 600—4 100

+50

Кукурудза

4 000—4 500

-

