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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 2 sierpnia br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- bardzo wysokie ceny starych zbóż w związku z mocno uszczuploną podażą ziarna i opóźniającymi się tegorocznymi żniwami;
- nadejście upalnej pogody pozwoliło na przyspieszenie prac żniwnych;
- zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego, zróżnicowane zaawansowanie zbiorów rzepaku;
- problemy z jakością rzepaku na północy i zachodzie kraju (porażenie chorobami grzybowymi, porost);
- generalnie dobra jakość dotychczas zebranej pszenicy ozimej na południowym-zachodzie i południu kraju;
- spowolniony handel tegorocznym ziarnem zbóż z racji ciągle małej podaży zbóż;
- małe zakupy ziarna z przeznaczeniem na eksport;
- spodziewany utrudniony eksport polskiego zboża w I połowie sezonu z racji zbyt wysokich cen krajowego ziarna i silnej konkurencji ze strony innych kluczowych
eksporterów.

ZBIÓR 2016

Opóźniające się tegoroczne zbiory i mała podaż świeżego ziarna spowodowały, iż część przetwórców w dalszym ciągu poszukuje starego ziarna do
przerobu. W związku z tym, iż w bieżący sezon 2017/18 weszliśmy z bardzo niskimi zapasami, ceny płacone za starą pszenicę przez niektórych przetwórców dochodzą
nawet do 830-840 PLN/t, a za żyto konsumpcyjne do 650 PLN/t.

ZBIÓR 2017

Nadejście upalnej pogody pozwoliło na przyspieszenie żniw i ograniczyło dalsze starty na jakości ziarna.

W kraju trwają jeszcze zbiory jęczmienia ozimego, przy bardzo dobrych plonach dochodzących nawet do 10 t/ha na dobrych glebach.
Działania rolników koncentrują się przede wszystkim na zbiorze rzepaku ozimego. Zaawansowanie zbiorów rzepaku na południu kraju szacujemy na około 70%, na
wschodzie – ponad 60%, na zachodzie i w centrum – około 50%, a na północy kraju – około 20%.

Spiętrzenie prac oraz wolno dosychający rzepak sprawiają, że często dochodzi do zbioru zbyt wilgotnych nasion (miejscami rośliny bywają jeszcze mocno zielone). Z
północno-zachodniej i zachodniej części kraju (a więc tak gdzie spadło najwięcej deszczu) dochodzą sygnały o sporym porażeniu rzepaku chorobami grzybowymi
oraz poroście nasion, który obniża jakość nasion i mniejsza ich zaolejenie. Plantacje rzepaku ozimego położone na cięższych glebach i niedesykowane nie są
jeszcze gotowe do zbioru.
Osiągane plony rzepaku są mocno zróżnicowane regionalnie i wahają się od 1,5 t/ha do 6 t/ha. Wysokie plony osiągane są przede wszystkim na dobrych glebach
w regionach, w których pogoda bardziej sprzyjała uprawom.

Na południu, w centrum i na wschodzie kraju rozpoczęły się także zbiory zbóż ozimych. Pszenica zbierana na południowym-zachodzie i zachodzie kraju jest
generalnie wysoka. Ziarno ma liczbę opadania i wysokie białko. Słabsza jest natomiast jego gęstość.
Im dalej na północ, tym zaawansowanie zbiorów zbóż jest mniejsze. W związku z niesprzyjającą pogodą, na północy kraju większość zbóż nie jest jeszcze gotowa do
zbioru Ponadto, tam, gdzie opady były najbardziej intensywne (północ i północny-zachód) rolnicy mają problemy z wjechaniem ciężkim sprzętem na pola.

Z racji opóźnionych zbiorów i ciągle niskiej podaży tegorocznych zbóż, handel ziarnem jest ciągle spowolniony. W związku z niskimi stanami magazynowymi,
część przetwórców chcąc szybko uzupełnić zapasy oferuje za tegoroczną pszenicę konsumpcyjną nawet do 720 PLN/t. Mało zbóż kupują na razie firmy handlowe gdyż
ceny oferowane za ziarno są dla większości rolników mało atrakcyjne.

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

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 620-720 PLN/t,
pszenica paszowa – 620-660 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 540-580 PLN/t,
żyto paszowe – 520-570 PLN/t,
pszenżyto – 550-580 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-580 PLN/t,
kukurydza (zbiór 2016) – 720-760 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 400-440 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.

Krajowa podaż zbóż uzupełniania jest ziarnem jęczmienia i pszenicy importowanym z południa Europy (Czech, Słowacji, Węgier), z reguły w ramach
wcześniej zawartych kontraktów. Dużego „świeżego” importu jęczmienia czy pszenicy ze Słowacji czy Czech w dalszym ciągu nie ma. Wynika to z opóźnionych
zbiorów w tych krajach, a także mało konkurencyjnych cen.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny oferowane za ziarno pszenicy wysokobiałkowej z dostawą do portów nie uległy zmianie. Ciągle nie ma zbyt
wielu chętnych na zawieranie umów na dostawy ziarna do portów.

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

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) - 680-695 (dostawa VIII/IX),
pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) - 745-770 PLN/t (dostawa VIII/IX),
żyto konsumpcyjne - 560-570 PLN/t (dostawa VIII/IX),
pszenżyto - 600 PLN/t (dostawa VIII/IX),
rzepak - 1550-1560 (dostawa VIII/IX),
łubin - 850 PLN/t (dostawa VIII/IX),
bobik - 770 PLN/t (dostawa VIII/IX),
groch – 870-880 PLN/t  (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 02, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- high old grain prices due to tight supply of grain and delayed this year’s harvest;
- hot and sunny weather contributes to the acceleration of the harvest;
- advanced winter barley harvest, regional differences in the pace of winter rapeseed threshing;
- problems with rapeseed quality in the northern and western regions (fungal diseases, sprouting);
- generally good winter wheat quality in the south-west and south of the country;
- slow grain trade due to still small supply of this year’s grains;
- 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.

2016 HARVEST

Delayed this year's harvest and still small supply of fresh grains left some of the processors still looking for the old grains to process. Due to the fact that carry-in stocks
in the present season 2017/18 are exceptionally low, the prices paid for old milling wheat by some processors even reach PLN/t 830-840, and milling rye – PLN/t  650.

2017 HARVEST

The arrival of hot weather has allowed the harvest to accelerate and helped limit further grain quality loss.

In the country there is still winter barley harvested, with very good yields reached of up to 10 t/ha on good soils. At present, farmers primarily focus on winter rapeseed
threshing. Rapeseed harvest in the south of the country is about 70% done, in the east - over 60%, in the center and west - app. 50%, and in the north - app. 20% done.

There are signals coming from the north-western and western parts of the country (ie where it rained the most) of quite severe fungal diseases and
sprouting on rapeseed plantations that lower the quality of seeds and reduces their oil content. Winter rapeseed plantations on heavier soils are not yet ready for
harvest.
The achieved rape yields strongly differ regionally and range from 1.5 t/ha to 6 t/ha. High yields are achieved primarily on good soils in regions where the weather has
been more conducive to crops.

In the southern, central and easter regions of the country farmers started harvesting other winter grains. The quality of wheat that so far has bee harvested in
the south-west and west of the country is generally high (good Hagberg falling number and high protein content). There are some problems with specific weight, though.
The farther to the north, the smaller threshing progress. Due to unfavorable weather in the north of the country, most grains are not yet ready for harvesting. Morover, in
regions where it has rained the most (north and north-west), farmers are having problems with heavy equipment entering the fields.

Due to the delayed harvest and still low supply of this year's grains, grain trade is still slow. Some of the processors are willing to quickly replenish stocks and
threfore they are willing to pay even PLN/t 720 for this year's wheat. Trading companies are not able to procure a lot of grains as most farmers find present prices
unattractive.

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

milling wheat (12.5% protein) – PLN/t 620-720,
feed wheat - PLN/t 620-660,
milling rye - PLN/t 540-580,
feed rye - PLN/t 520-570,
tritiacale - PLN/t 530-580,
feed barley PLN/t 530-580,
maize (2016 harvest) – PLN/t 720-760,
fresh maize (2017 harvest) – PLN/t 400-440.

Then, local rapeseed prices offered by traders and crushers are now at PLN/t 1530-1600, with delivery at harvest time.
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There are still grain imports from southern Europe (Czech Republic, Slovakia, Hungary) carried out under previously concluded contracts. Some major
"fresh" barley or wheat imports from Hungary, Slovakia, and the Czech Republic are still not taking place at the moment. This is due to the delayed harvest in these
countries, as well as uncompetitive prices.

As compared to the previous week, high-protein wheat prices at the ports slightly increased. There are still not many sellers willing to enter into contracts to
deliver grains to the ports.

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 680-695 (Aug/Sep delivery),
milling wheat (14.0% protein) - PLN/t 745-770 (Aug/Sep delivery),
milling rye- PLN/t 560-570 (Aug/Sep delivery),
triticale- PLN/t 600 (Aug/Sep delivery),
rapeseeds - PLN/t 1550-1560 (Aug/Sep delivery),
lupine – PLN/t 850 (Aug/Sep delivery).
faba beans – PLN/t 770 (Aug/Sep delivery),
peas – PLN/t 870-880 (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 volumes
of Bulgarian and Romanian wheat.

Milling and feed grain prices from 2016-2017 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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