Фокус

ЗЕРНОВІ

Попит:
активний попит на пшеницю та ячмінь
Пропозиція:
достатня кількість пропозицій зернових перед початком сезону
Відвантаження в портах:
пшениця: 136,0 тис. тонн
ячмінь: 22,4 тис. тонн
кукурудза: 292,0 тис. тонн
Поле:
Збиральна кампанія
 пшениця: 418 тис. га (1,4 млн тонн);
 ячмінь : 628 тис. га (2 млн тонн);
 горох: 123 тис. га (294 тис. тонн);

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

Ситуація на ринку
Світовий ринок зернових культур впродовж звітного періоду
означився подальшим зростанням цін.

07.07.17

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Увага операторів ринку була прикута до американської пшениці.
Надзвичайна посуха, особливо, в північних регіонах, негативно
позначається на врожайності. Це сприяло подорожчанню. В оновленому звіті аналітики USDA понизили частку посівів в доброму
та відмінному стані на 3% до нового історичного мінімуму — 37%.
Під натиском американського, не втримався і європейський ринок. Крім того, у більшості регіонів ЄС, незважаючи на локальні
опади, погодні умови, зокрема спека, не надто сприятливі для
розвитку врожаю. Тим не менш, показники врожайності пшениці
у Франції все ж досить задовільні. Однак у Німеччині та країнах
Балтії найближчим часом очікуються урагани і зливи.

Кукурудза (СВОТ)

150,5

+4,7

Кукурудза (EuroNext)

195,0

-4,4

Пшениця (EuroNext)

203,3

+2,9

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

182—189

+2

Фуражна пшениця

168—174

+1

Аналітики Strategie Grains знизили прогноз урожаю озимого ячменю в ЄС-28 на 1,6 млн тонн, до 58 млн тонн. Загальноєвропейська оцінка була знижена, переважно через Іспанію, де зернова
особливо постраждала від заморозків у весняний, і посухи — у
літній періоди. До того ж, надмірна вологість ґрунту через опади стала приводом для занепокоєнь і затримки збиральної кампанії в Німеччині. Подальші опади можуть бути дуже несприятливими для якості зерна.

Ячмінь

156—161

+1

Кукурудза

168—174

-

Експортний ринок України підтримав тенденції світового. Так,
за підсумками звітного періоду експортні ціни на пшеницю та
ячмінь зросли на 1–3 дол./т.

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

4 800—5 050

+100

Фуражна пшениця

4 400—4 650

+50

Ячмінь

4 300—4 470

+100

Кукурудза

4 700—4 900

+50

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т

Портові ціни на вказані зернові також зростали. Приводом для
цього стала не лише кон’юнктура експортного ринку, а й збільшення закупівельної активності трейдерів з початком активного
сезону.

Продов. пшениця

4 400—5 100

-

Фуражна пшениця

4 000—4 500

-

У свою чергу, внутрішні переробники найчастіше залишали закупівельні ціни на попередньому рівні.

Ячмінь

3 700—4 300

-

Кукурудза

4 000—4 500

-

