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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 16 sierpnia br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- zbiory zbóż na południu kraju na ukończeniu, a na północy przekroczyły półmetek, nawracające opady deszczu i burze cały czas utrudniają prace
żniwne,
- spodziewana duża niejednorodność w odniesieniu do jakości tegorocznego ziarna, różna jakość w zależności od regionu i terminu zbiorów,
- spodziewana znaczna podaż zbóż paszowych w bieżącym sezonie, szczególnie na północy kraju;
- pomimo jeszcze trwających zbiorów, obecnie ograniczony handel tegorocznym ziarnem zbóż i rzepaku, wielu rolników nie akceptuje oferowanych
cen skupu i decyduje się na przechowanie ziarna,
- dostawy zbóż w portów przede wszystkim w ramach wcześniej zawartych kontraktów, niewielki eksport zbóż drogą morską w sierpniu br.

Zbiory zbóż na południu i w centrum kraju dobiegają końca. Z kolei, w województwach położonych w północnej i północno-wschodniej
części kraju zaawansowanie zbiorów zbóż ogółem szacujemy na około 55%. Na dzień 16-17/08, zaawansowanie zbiorów zbóż ogółem w woj.
pomorskim szacowane jest na 58% (z tego pszenicy ozimej na 74%), a w województwie zachodniopomorskim na jedynie 42% (z tego pszenicy
ozimej na 51%). Tam też żniwa utrudniają nawracające opady deszczu i burze. Warunki meteorologiczne w ostatnich tygodniach w województwach
północnych charakteryzujące się znacznymi opadami atmosferycznymi (burzami) powodują, że tegoroczne zbiory przebiegają z dużymi problemami.
Duże opady wystąpiły pod koniec wegetacji zbóż, co skutkuje spadkiem jakości ziarna i ich porastaniem. Te niekorzystne zjawiska obserwuje się
szczególnie u pszenżyta ozimego i żyta. Wysokie opady i duża wilgotność ziarna opóźniają zbiory zbóż. Wiele pól jest podmokłych, co utrudnia bądź
uniemożliwia wjazd sprzętu i prowadzenie zbiorów. Wysoka wilgotność powietrza stwarza ponadto duże zagrożenie upraw chorobami grzybowymi.

Powyższe czynniki pogodowe spowodowały, iż ziarno dotychczas zebrane w kraju nie jest jednorodne i w zależności od regionu kraju i
terminu zbiorów ma różne parametry jakościowe. Wcześnie ziarno zbóż zebrane na południu i południowym-wschodzie kraju zbóż z reguły
charakteryzuje się wysoką jakością. Z kolei, w odniesieniu do później zbieranego ziarna pszenicy, największy problem stanowi jego gęstość, a także
liczba opadania. Pod dużym znakiem zapytania stoi liczba opadania ziarna, które w dalszym ciągu czeka na zbiór na północy kraju.

Pomimo ciągle trwających zbiorów, handel ziarnem jest obecnie umiarkowany. W regionach, gdzie zbiory się już zakończyły, wielu rolników
zdecydowało się na przechowanie ziarna o dobrych parametrach jakościowych. Nie są oni bowiem zadowoleni z oferowanych cen przez
przetwórców i firmy handlowe i tym samym czekają na wyższe ceny. Tymczasem wielu przetwórców zdołało już uzupełnić nadwątlone zapasy ziarna
i obniżyło ceny zbóż w skupach.

Obecnie, ceny oferowane za zboża ze zbiorów 2017 roku z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtują się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 620-670 PLN/t,
pszenica paszowa – 580-640 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 520-570 PLN/t,
żyto paszowe – 500-540 PLN/t,
pszenżyto – 520-570 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-570 PLN/t,
kukurydza (zbiór 2016) – 660-720 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 400-420 PLN/t.

Zważywszy na fakt, iż spory wolumen zebranego w tym roku ziarna pszenicy będzie jakości paszowej, o zwyżki cen ziarna paszowego w
dalszej części sezonu może być trudno. Na jesieni czekają nas jeszcze dobrze zapowiadające się zbiory kukurydzy, które dodatkowo będą
wywierać presję na ceny zbóż paszowych. Wiele wskazuje na to, iż w kolejnych miesiącach sezonu w cenie będzie natomiast ziarno pszenicy o
jakości konsumpcyjnej.

W zależności od regionu, z rzepaku ozimego w kraju są już zakończone bądź dobiegają końca. Do zebrania pozostaje jeszcze część plantacji
na północy kraju. Rynkowa podaż rzepaku jest obecnie uszczuplona gdyż rolnicy zdecydowali się na przechowanie części nasion. W zależności od
lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku ze zbiorów 2017 roku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców cały czas kształtują się na poziomie
około 1530-1580 PLN/t, plus dopłaty za jakość.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny oferowane za ziarno pszenicy wysokobiałkowej z dostawą do portów zachowują się
stabilnie. Eksporterzy w dalszym ciągu oferują sporą premię za pszenicę o zawartości 14% białka. Obecne dostawy ziarna do portów w znacznej
mierze dotyczą realizacji wcześniej zawartych kontraktów.

Obecnie, ceny pszenicy i rzepaku ze zbiorów 2017 roku z dostawą do portów kształtują się na następujących poziomach:

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) - 680-685 (dostawa VIII/IX),
pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) - 745-770 PLN/t (dostawa VIII/IX),
żyto konsumpcyjne - 545-550 PLN/t (dostawa IX),
pszenżyto – 600-610 PLN/t (dostawa VIII/IX),
rzepak - 1550-1570 (dostawa VIII/IX),

Podobnie jak w lipcu, w sierpniu br. eksport zbóż drogą morską z kraju będzie niewielki.

Ceny skupu zbóż w kraju ze zbiorów 2016-2017 w zależności od regionu przedstawiają się następująco (PLN/t, netto, z dostawą):



Please find below some information on grain price situation in Poland as of August 16, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- grain harvest in the south wrapping up, but in the north a bit more than half way through, recurrent rains continue to hamper the harvest,
- major heterogeneity with regard to the quality of this year's grains, various quality depending on the region and time of harvesting,
- likely major supply of feed grains in the present season, especially in the north,
- despite still ongoing harvest, small market supply of grains and rapeseeds, many farmers don't agree to sell at the present prices and put grains
into storage,
- present grain deliveries to the ports mostly under the previous contracts, very small grain exports via seaports in August 2017.

Grain harvest in the southern and central regions of the country is wrapping up. Then, in the northern and north-eastern regions, the
harvest is a bit more than half way through as grain threshing there is hampered by recurrent rains and thunderstorms. In recent weeks, wet
weather in the north has made grain harvesting this year difficult there. At the end of the vegetation period, heavy rains have affected the quality of
grains and caused sprouting, especially in the case of triticale and rye. Recurrent rainfalls and high grain moisture also delay grain collection in the
northern and north-eastern parts of the country. Many fields are waterlogged, making it difficult or impossible to enter the equipment and carrying out
the harvest. Moreover, high humidity causes a high risk of fungal diseases on grain plantations.

Due to the above adverse weather conditions, grains collected so far in the country have been characterized by major heterogeneity, and
depending on the region and time of harvesting they are characterized by various quality parameters. In the contrary, wheat harvested after
the rains is characterized by low specific weight and Hagberg falling number. There are concerns that still unharvested grains in the north may suffer
from low falling number.

Despite the still ongoing harvest, grain trade is moderate. In regions where the harvest has already ended, many farmers decided to store
grains. They are not in fact satisfied with the prices offered by processors and trading companies, and thus are waiting for higher prices. In the
meantime, many processors have managed to replenish very low stocks, and thus decided to reduce grain prices.

At present, depending on a region, grain prices offered by local processors from 2017 harvest are as follows (delivered):

milling wheat (min. 12.5% protein) – PLN/t 620-670
feed wheat – PLN/t 580-640
milling rye – PLN/t 520-570
feed rye - PLN/t 500-540
triticale – PLN/t 520-570
feed barley - PLN/t 520-570
maize (2016 harvest) - PLN/t 660-720

Given the fact that this year's grain crop will be high in terms of volume, and quite a bit of the harvested wheat will be of feed quality, feed
grain price growth later on in the season may be limited. In the fall, quite substantial maize crop is likely to be harvested in the country, which also
to some extent will put pressure on feed grain prices. It is likely that in the following months of the season prices paid for wheat of milling quality will
remain strong.

Winter rapeseed harvest in the country is nearly finished. There are still some plantations left to be cut in the north. At present, the market
supply of rapeseeds is not substantial as many farmers decided to put them into storage. Depending on a regions, rapeseed procurement prices
offered by crushers and traders are in the range of PLN/t 1530-1580.
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As compared to the previous week, wheat prices with delivery to the ports didn’t change much. Exporters continue to offer a good premium for
wheat with 14% protein. At present, grain deliveries to the ports are carried out under contracts concluded prior to the harvest.

Just like last week, there are still not many buyers willing to sell grains to the ports. However, exporters expect that with the completion of the harvest
and the decline in demand for grains on the part of feed and flour mills, the number of farmers willing to sell grains for exports will increase.

The present prices offered by exporters for grains and legume crops from 2017 harvest with delivery to the ports are as follows:

milling wheat (12.5% protein) - PLN/t 680-685 (Aug/Sep delivery),
milling wheat (14.0% protein) - PLN/t 745-770 (Aug/Sep delivery),
milling rye- PLN/t 545-550 (Sep delivery),
triticale- PLN/t 600-610 (Aug/Sep delivery),
rapeseeds - PLN/t 1550-1570 (Aug/Sep delivery),

Final prices depend on the recipient, the parameters of grain, the delivery date, and the current grain price quotations at MATIF, as well as the euro
exchange rate on the date of signing the contract.

As in July, grain exports via seaports in August 2017 will be very small.

Milling and feed grain prices from 2017 harvest offered by processors, depending on a region are as follows  (PLN/t, net, delivered):

Warm regards,

Wojtek Sabaranski
Sparks Polska
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