Фокус

Зернові

Попит:
↑ високии попит на внутрішньому ринку
Пропозиція:
↑ аграрії в очікуванні росту закупівельних цін
За матеріалами компанії

Відвантаження в портах:
↑ пшениця: 188,3 тис. тонн
□ ячмінь: 17 тис. тонн
↑ кукурудза: 429,9 тис. тонн
Поле:

□ сходи озимих культур отримано на площі 6,5 млн. га (93% від засіяних площ)
Стан сходів:
- добрии та задовільнии — 5,4 млн га (83%),
- слабкии і зріджении — 1,1 млн га (17%).
На головних світових торгових маиданчиках ціни на кукурудзу та пшеницю у звітнии період підтримало зниження курсу долара. А це у свою чергу, підвищило конкурентоспроможність американської зернової на світовому ринку та пожвавило торгівельну діяльність. У свою чергу, продовжує тиснути висока пропозиція зернових у світі, а також сприятливі погодні умови для розвитку посівів озимої пшениці у США. Крім того, ринок
стежить за погодою в Аргентині, де, за прогнозами, в грудні буде посушливо, що івідіб'ється на цінах кукурудзи. У Франції ціни на пшеницю наслідували американські тенденції, але на зростання котирувань істотно
впливала низька експортна активність у країні.

Ситуація на ринку

На експортному ринку України цінова ситуація в секторах продовольчої пшениці та фуражної кукурудзи істотно не змінювалася. При цьому в секторі фуражної пшениці відзначався підвищувальнии ціновии тренд, що
було обумовлено активізацією торгово-закупівельної діяльності. Ціни попиту/пропозиції поступово виросли
в середньому на 2–5 дол./т.
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Ціна
Зміна за тиждень
Світові ціни, дол./т
Кукурудза (СВОТ)
138,3
+1,6
Кукурудза (EuroNext)
176,5
+2,9
Пшениця (EuroNext)
173,5
+3,7
Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Продов. пшениця
183—185
0
Фуражна пшениця
170—175
+4
Ячмінь
158—160
0
Кукурудза
168—171
0
Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Продов. пшениця
4 600—4 900
+50
Фуражна пшениця
4 400—4 680
+50
Ячмінь
4 100—4 350
0
Кукурудза
4 400—4 650
0
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Продов. пшениця
3 950—4 750
+50
Фуражна пшениця
3 700—4 150
+100
Ячмінь
3 350—4 000
0
Кукурудза
3 850—4 400
0

На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт
деякі експортно-орієнтовані компанії підвищували ціни попиту на пшеницю і кукурудзу в
середньому на 50–100 грн/т, що було обумовлено необхідністю треидерів у залученні більшої кількості пропозиціи великотоннажних
партіи зерна для закриття раніше укладених
контрактів.
Вітчизняні переробники, відзначаючи недостатню кількість пропозиціи зерна на ринку,
часто збільшували закупівельні ціни. Сільгоспвиробники через стабільнии попит на сировину, підвищували відпускні ціни в середньому на 50 грн/т і реалізовували переважно малотоннажні партії в очікуванні подальшого
підвищення закупівельних цін.

