Зернові
Ситуація на ринку
Звітний тиждень для світового ринку зерна розділився
на два періоди: росту та падіння. На Чиказькій біржі
СВОТ котирування кукурудзи в першій половині тижня
зростали на фоні відставання темпів проведення збиральної кампанії в США. Так, польові роботи виконані за
все на 54% запланованих площ проти середньорічного
показника 72%. У свою чергу, в другий половині тижня
котирування зернової знову знизилися, через високу
світову пропозицію кукурудзи. Безпосередньо, в Бразилії відзначалася активна реалізація кукурудзи врожаю
2016 року і здійснення форвардних продажів нового
врожаю. Зокрема, в жовтні Бразилія експортувала близько 5,03 млн тонн кукурудзи, що є максимальним рівнем після показника 2015 року.

Фокус ринку
Попит:
Стабільний попит
Пропозиція:
Збільшення пропозицій кукурудзи
Утримання пропозицій пшениці та ячменю
Відвантаження в портах:
пшениця: 135,0 тис. тонн
ячмінь: 0 тис. тонн
кукурудза: 130,0 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 кукурудза: 2,65 млн га (63%, 13,95 млн тонн)
Посівна кампанія
 пшениця: 5,89 млн га (96%)
ячмінь: 804 тис. га (86%)

На європейському ринку пшениці за підсумками тижня
ціни знизилися. Головною причиною зниження котирувань лишається конкуренція французької зернової з
причорноморською.
Експортний ринок України впродовж тижня лишався
стабільним коливаючись в межах 1 долара. Ціни на
продовольчу пшеницю з протеїном 12,5% в раніше сформованих межах — 189–193 дол./т на базисі FOB
(попит) з поставкою в листопаді. Ціни пропозиції на
продовольчу пшеницю з протеїном 11,5% з поставкою
в листопаді фіксувалися в діапазоні 184–188 дол./т FOB.
Ціни на фуражну кукурудзу також не зазнавали змін та
коливалися в межах 161–164 дол./т FOB.
Портові ціни стабілізувалися. При цьому деякі експортно-орієнтовані компанії, виходячи із закупівельної активності, незначно коректували ціни попиту на зернові
культури в сформованому діапазоні.
Переробники практично не змінювали закупівельні ціни на пшеницю та ячмінь. Змін зазнавали лише ціни на
кукурудзу. Переробні підприємства, відзначаючи збільшення кількості пропозицій зернової нового врожаю,
вважали за доцільне знижувати максимальні ціни попиту в середньому на 50–100 грн/т.
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)

137,1

-0,1

Кукурудза (EuroNext)

183,0

+5,0

Пшениця (EuroNext)

188,8

-2,7

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

191—195

+0

Фуражна пшениця

178—182

+1

Ячмінь

185—189

+0

Кукурудза

163—165

+0

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

5 400—5 550

+0

Фуражна пшениця

5 100—5 250

+50

Ячмінь

5 250—5 450

+0

Кукурудза

4 550—4 700

+0

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця

4 600—5 500

+0

Фуражна пшениця

4 150—4 950

+0

Ячмінь

4 300—5 150

+0

Кукурудза

3 950—4 600

-50

