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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 9 sierpnia br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- wyraźne przyspieszenie prac żniwnych w kraju;
- wysokie plony zbóż, spodziewane spore zróżnicowane regionalne w odniesieniu do jakości ziarna;
- wzrost rynkowej podaży zbóż, szczególnie na południu i obniżka cen oferowanych za ziarno przez podmioty skupowe;
- stabilne ceny rzepaku oferowane przez przetwórców i firmy handlowe;
- niewielkie zmiany cen pszenicy z dostawą do portów, ciągle małe zakupy ziarna z przeznaczeniem na eksport;
- spodziewany spowolniony eksport polskiego zboża w I połowie sezonu z racji zbyt wysokich cen krajowego ziarna i silnej konkurencji ze strony innych kluczowych
eksporterów.

Przebieg tegorocznych żniw jest mocno zróżnicowany regionalnie. Notowane w ostatnich dniach sprzyjające zbiorom warunki pogodowe wpłynęły na
przyspieszenie prac żniwnych na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Tam też zbiory rzepaku ozimego są na ukończeniu, a zbiory zbóż są mocno
zaawansowane (na poziomie 45-60%, w zależności od województwa).
Korzystna pogoda w bieżącym tygodniu pozwoliła na przyspieszenie zbiorów rzepaku i zbóż także na północy kraju.

W bieżącym sezonie należy się liczyć ze sporym zróżnicowaniem regionalnym w odniesieniu do jakości zebranego ziarna. O ile ziarno pszenicy zebrane na
południu, w centrum i wschodzie kraju jest generalnie dobrej jakości, znacznie gorszej jakości tegorocznego ziarna należy się spodziewać na północy i północnym-
zachodzie kraju. Tym samym, udział ziarna jakości paszowej w łącznych zbiorach w tych regionach będzie większy niż przed rokiem. W odniesieniu do pszenicy,
problem stanowi przede wszystkim liczba opadania. Ziarno żyta i pszenżyta jest często porośnięte. Porost występuje także w przypadku nasion rzepaku.

Z wielu regionów kraju dochodzą sygnały o wysokich plonach zbóż, w tym pszenicy. Osiągane plony są wyższe od ubiegłorocznych. Tym samym wiele
wskazuje na to, iż zebranego ziarna w masie będzie więcej niż przed rokiem.

Notowane w ostatnich dniach przyspieszenie zbiorów wpłynęło na wzrost rynkowej podaży ziarna, szczególnie na południu kraju. Problem z jakością
rzepaku na północy kraju spowodował, iż większość producentów zdecydowała o sprzedaży nasion bezpośrednio po zbiorach. Z kolei, na południu kraju, gdzie
wydajność była słabsza od oczekiwanej, a jakość zadowalająca, wielu rolników postawiło na przechowywanie rzepaku i tym samym większą sprzedaż zbóż
bezpośrednio po zbiorach.

Wzrost podaży wpłynął na obniżenie cen skupu zbóż przez przetwórców i podmioty skupowe w kraju.

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 – 580-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 520-570 PLN/t,
żyto paszowe – 500-550 PLN/t,
pszenżyto – 530-570 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-570 PLN/t,
kukurydza (zbiór 2016) – 660-730 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 390-430 PLN/t.

Z kolei, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku ze zbiorów 2017 roku oferowane przez firmy handlowe i przetwórców kształtują się na poziomie
około 1530-1600 PLN/t z dostawą w żniwa, plus dopłaty za jakość.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny oferowane za ziarno pszenicy wysokobiałkowej z dostawą do portów uległy jedynie niewielkim zmianom,
pomimo notowanego spadku cen pszenicy na MATIFie i na rynku wewnętrznym. Eksporterzy w dalszym ciągu oferują sporą premię za pszenicę o zawartości
14% białka. Podobnie jak przed tygodniem, ciągle nie ma zbyt wielu chętnych na sprzedaż ziarna z dostawą do portów. Eksporterzy liczą jednak, iż wraz  z
zakończeniem zbiorów i spadkiem zapotrzebowania na ziarno ze strony wytwórni pasz, chętnych na sprzedaż zbóż na eksport przybędzie.

Na razie jednak notuje się brak eksportu zbóż drogą morską z kraju. W związku z opóźnieniem żniw na północy kraju, załadunki statków pszenicą z
przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej zostały anulowane/przesunięte w czasie.

Obecnie, ceny pszenicy i rzepaku ze zbiorów 2017 roku z dostawą do portów obecnie 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 – 590-600 PLN/t (dostawa VIII/IX),
rzepak - 1530-1535 (dostawa VIII/IX),

Na obecną chwilę, polskie ziarno jest za drogie, aby skutecznie konkurować na rynku światowym. Mając na uwadze znacznie tańszą pszenicę oferowaną
przez kraje Basenu Morza Czarnego (w tym przede wszystkim Rosję), trudno liczyć na wzmożony eksport krajowego zboża w I połowie bieżącego sezonu tym
bardziej, iż Rosja i Ukraina z reguły bardzo aktywnie sprzedają swoje zboża w tym okresie. Ponadto, w bieżącym sezonie na rynek powróciła Francja, która zebrała
pszenicę o wysokich parametrach jakościowych. Zmagająca się z suszą Hiszpania już zakupiła bardzo duże ilości brazylijskiej kukurydzy. Z kolei, Włochy, które z
racji suszy zanotują słabe zbiory, zaopatrują się przede wszystkim na bułgarskim i rumuńskim rynku.

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 09, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- major acceleration of this year’s harvest;
- high grain yields, likely considerable regional variation in the quality of this year’s grains;
- larger market supply of grains, especially in the south of the country, and lower prices offered for this year’s grains by processors than last week;
- stable rapeseed prices offered by crushers and trading companies;
- small changes in wheat prices with delivery to the ports, still small grain procurement by traders for exports;
- likely difficult grain exports from the country in the 1st half of the season due to too high local grain prices and strong competition on the part of key exporters.

The course of this year's harvest strongly varies regionally. The favorable weather conditions in recent days have accelerated the harvest in the south, in the
center and in the east of the country. In these regions, winter rapeseed cutting is nearly finished, while grain harvest is quite advanced (45-60% done, depending on
the voivodship). Favorable weather in the current week helped to speed up the harvest also in the northern part of the country.

There is a considerable regional variation in the quality of the harvested grains in the present season. While wheat harvested in the south, in the center and
the east of the country is generally of good quality, much worse quality is expected in the north and north-west of the country. Thus, the share of feed quality grains in
the total harvest in these regions will be higher than in the previous season. With regard to wheat, there are problems with Hagberg falling number in the north. Then,
rye and triticale are often sprouted. The same refers to winter rapeseeds.

There are signs of high grain yields achieved in most regions of the country, though, higher than last year’s yields. Therefore, the volume of harvested grains is
likely to be larger than a year ago.
Due to the recent acceleration of the harvest, the market supply of grains has increased, especially in the south of the country. Problems with rapeseed quality
in the north of the country have encouraged farmers to sell the seeds right after harvest. In turn, in the south of the country, where rapeseed yields turned out to be
weaker than expected, but with satisfactory quality, many farmers decided to put rapeseeds into storage and thus sell more grains right after harvest.

The increase in supply of grains has been reflected in the reduction of prices offered for grains by processors and trading companies in the country.

At present, 2017 grain procurement prices offered by processors are as follows (delivered):

milling wheat (12.5% protein) – PLN/t 620-670,
feed wheat - PLN/t 580-650,
milling rye - PLN/t 520-570,
feed rye - PLN/t 500-550,
tritiacale - PLN/t 530-570,
feed barley PLN/t 530-570,
maize (2016 harvest) – PLN/t 660-730,
fresh maize (2017 harvest) – PLN/t 390-430.

As compared to the previous week, wheat prices with delivery to the ports have only slightly changed, despite the fall in wheat prices at MATIF, as well as
lower prices offered for wheat by local processors. Exporters continue to offer a good premium for wheat with 14% protein. 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.

For the time being, however, there are no grain exports by sea from the country taking place. Due to harvest delays in the north of the country, wheat
shipments to Saudi Arabia that were supposed to take place in August 2017 are canceled/postponed.

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 590-600 (Aug/Sep delivery),
rapeseeds - PLN/t 1530-1535 (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.

At present, Polish grains are too expensive to compete effectively in the world market. Bearing in mind much cheaper wheat offered by the Black Sea countries
(especially Russia), it is difficult to count on the increased exports of local grains in the 1st half of the present season, since Russia and Ukraine are generally very
active in selling their grains during that period. In addition, in the present season, France has returned to the market, as it had harvested high quality wheat. Struggling
with drought Spain has already purchased very large quantities of Brazilian maize. In turn, Italy, which due to the drought will harvest very poor crop, imports major
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volumes of Bulgarian and Romanian wheat.

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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