Зернові
На світовій арені ціни на зернові культури продовжують знижуватися, причина — конкуренція. На французьку пшеницю тисне дешеве зерно Причорноморського регіону. До того ж, Росія оголосила результати
збиральної кампанії, які стали ведмежими для всього
світового ринку зернових — аналітики інституту аграрного ринку Росії IKAR підвищили прогноз виробництва
пшениці в РФ до 79,82 млн тонн проти 77,8 млн тонн,
озвучених раніше. Це вище рекордних 72,5 млн тонн,
досягнутих у 2016/17 МР.

Фокус ринку
Попит:
помірний попит імпортерів
Пропозиція:
скорочення запасів кукурудзи
Відвантаження в портах:
пшениця: 461 тис. тонн
ячмінь: 121 тис. тонн
кукурудза: 0 тис. тонн
Поле. Збиральна кампанія
 кукурудза: 0,2 тис. тонн

Американська кукурудза потерпає від конкуренції з
південноамериканською зерновою, насамперед із
Бразилії. До того ж Аргентина озвучила наміри розширити посівні площі під кукурудзою восени 2017 року.
Експортний ринок України не може не реагувати на
світові зміни, тож українське зерно теж дешевшає. Ціни на продовольчу пшеницю з протеїном 12,5% знизилися в середньому ще на 2–3 дол./т до 180–186 дол./т
на базисі FOB (попит) з поставкою в кінці серпня–
вересні. Зниження цін у секторі фуражної пшениці було не таким істотним, основну підтримку цінам надавав стабільний попит імпортерів на українську зернову. Ціни попиту за результатами звітного тижня встановилися в широкому діапазоні — 157–167 дол./т FOB.
У сегменті фуражного ячменю спостерігалося незначне зниження максимальних цін. Вони знизилися в середньому на 1-2 дол./т, до 170–175 дол./т.
Ціни на фуражну кукурудзу нового врожаю істотно не
змінювалися і фіксувалися на рівні 158 дол./т FOB з постачанням у листопаді–грудні.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

133,3

-5,3

Кукурудза (EuroNext)

188,5

-0,3

Пшениця (EuroNext)

183,2

-0,6

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

183—189

-3

Фуражна пшениця

160—170

-1

Ячмінь

173—178

-1

Кукурудза

172—179

-1

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т

На базисі СРТ-порт протягом звітного періоду знизилися максимальні ціни на всі зернові культури,
«просідання» становило 1–2 долари на тонні.

Продов. пшениця

4 800—5 300

-50

Фуражна пшениця

4 300—4 700

-50

Ячмінь

4 600—5 000

-

На внутрішньому ринку аграрії активно пропонують
пшеницю та ячмінь, тож внутрішні переробники не відчувають проблем із закупівлею і знижують ціни. Стабільними лишаються лише ціни на кукурудзу, де аграрії
в обмеженій кількості реалізували культуру через скорочення запасів у період міжсезоння.

Кукурудза

4 500—4 850

-50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 450—5 400

-50

Фуражна пшениця

3 900—4 550

-50

Ячмінь

4 150—4 700

-50

Кукурудза

4 100—4 450

-

