Зернові
Ситуація на ринку
Минулого тижня світовий ринок зернових позначився
боротьбою за ринки збуту. Французька пшениця конкурувала з Росією за Єгипет, врешті решт, на останньому
тендері GASC закупив знову тільки пшеницю з РФ (120
тис. тонн). Даний програш Франції відбився на ціні французької зернової, так на кінець тижня котирування
знизилися на 2,3 дол./т. До того ж, зниженню ціни спонукав і оновлений прогноз виробництва пшениці від
USDA. Аналітики USDA в своєму листопадовому звіті
підвищили прогноз виробництва пшениці у ЄС до 151,5
млн тонн.
Тиск на ціни на кукурудзу протягом тижня надавала
низька експортна активність американської зернової
зважаючи на зростання курсу долара США, що знижує її
конкурентоспроможність. При цьому Бразилія як основний конкурент на ринку кукурудзи для США нарощувала експорт зернової. Також в країні тривала збиральна кампанія кукурудзи, яка, незважаючи на відставання
від графіка, була виконана на 70% запланованих площ.
У свою чергу, аналітики USDA в оновленому звіті знову
підвищили світове виробництво кукурудзи на 5 млн
тонн — до 1,043 млрд тонн.
На експортному ринку України значних змін зазнали
ціни попиту та пропозиції на фуражний ячмінь, які виросли в середньому на 1-3 дол./т — до 184–187 дол./т
FOB (попит) і 188–191 дол./т FOB (пропозиція) з поставкою в листопаді. Цей тренд був викликаний досить високим попитом імпортерів, а також кон'юнктурою внутрішнього ринку. Ціни на кукурудзу та пшеницю не зазнавали значних змін.
Портові ціни інтегрують низький рівень пропозиції зі
сторони аграріїв, які утримують зерно очікуючи подальше зростання закупівельних цін.
Внутрішні переробники в сегменті ячменю, відзначаючи недостатню кількість пропозицій зернової на фоні
високої конкуренції з боку трейдерів, вважали за доцільне поступово підвищувати ціни попиту в раніше сталому діапазоні. Ціни на пшеницю та кукурудзу, як на на
базисі СРТ-порт, лишалися стабільними.

Фокус ринку
Попит:
Стабільний попит на внутрішньому ринку
Пропозиція:
Утримання пропозицій пшениці та ячменю
Відвантаження в портах:
пшениця: 347,8 тис. тонн
ячмінь: 103,3 тис. тонн
кукурудза: 419,7 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 кукурудза: 3,39 млн га (75%, 17,356 млн тонн)
Посівна кампанія
 пшениця: 5,93 млн га (96%)
ячмінь: 819 тис. га (89%)
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

135,2

-1,9

Кукурудза (EuroNext)

183,0

+5,0

Пшениця (EuroNext)

186,5

-2,3

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

191—194

-1

Фуражна пшениця

178—182

+0

Ячмінь

188—191

+3

Кукурудза

163—165

+0

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

5 400—5 550

+0

Фуражна пшениця

5 100—5 250

+0

Ячмінь

5 300—5 500

+50

Кукурудза

4 550—4 700

+50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 600—5 500

+0

Фуражна пшениця

4 150—4 950

+0

Ячмінь

4 300—5 200

+50

Кукурудза

3 950—4 600

+0

