Зернові
Фокус
Попит:

↓ зниження цін на світовому ринку
↑ активізація попиту на експортному ринку
Пропозиція:

↑ низька активність виробників на внутрішньому ринку
Відвантаження в портах:

□ пшениця: 227,3 тис. тонн
□ ячмінь: 30,9 тис. тонн
↑ кукурудза: 338,1 тис. тонн
Поле:

□ через велику кількість снігового покриву українські поля забезпечені достатньою
кількістю вологи
сходи озимих зернових отримано на площі 6,8 млн. га (95% від засіяних площ)
Стан сходів:
- добрий та задовільний — 5,6 млн га (83%)
- слабкий і зріджений — 1,2 млн га (17%)
- не утворилися сходи — 349 тис. га (5%)

На головних торгових майданчиках протягом минулого тижня спостерігалося незначне коливання цін на кукурудзу. За підсумками звітного періоду зернова ледь помітно подорожчала на Чиказькій біржі СВОТ. Підтримку цінам
надали погодні умови в Аргентині, де завершенню польових робіт перешкоджають опади. Але слід, враховувати, що
посівна кампанія в країні практично закінчується і вже на даному етапі Мінсільгосп країни підвищив свій прогноз
урожаю культури до 44,5 млн тонн. Так що, значної підтримки цін від даного чинника в подальшому очікувати не
слід. У Європі ціна кукурудзи дещо знизилася на тлі зниження попиту, оскільки фуражна пшениця значно дешевша

Ситуація на ринку

На експортному ринку України цінова ситуація в секторі основних зернових культур характеризувалася як відносно
стабільна. Ключовими факторами ціноутво13.01.2017
Ціна
Зміна за тиждень
рення виступали кон'юнктура світового ринку
Світові ціни, дол./т
та попит імпортерів, де відзначається активіза141,1
+0,2
Кукурудза
(СВОТ)
ція.
У свою чергу, на внутрішньому ринку України
сформувався дефіцит пропозицій, що змушувало трейдерів підвищувати закупівельні ціни
в середньому на 50-100 гривень на тонні і наближати їх до раніше сформованих максимальних меж. Також, у звітний період значну роль
зіграли девальваційні процеси в країні.

За матеріалами компанії
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