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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 6 września br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- zbiory zbóż w większości województw zakończone, żniwa jeszcze trwają na północy kraju,
- utrzymuje się uszczuplona rynkowa podaż tegorocznego ziarna zbóż i rzepaku w większości regionów, wielu rolników nie akceptuje oferowanych cen skupu
i przechowuje ziarno, szczególnie towar o wysokich parametrach jakościowych,
- umiarkowane zakupy zbóż przez przetwórców, którzy zbudowali zapasy ziarna i oczekują na zbiory kukurydzy,
- śladowy wzrost cen pszenicy z dostawą do portów oferowanych przez eksporterów, dostawy ziarna do portów głównie w ramach realizacji wcześniejszych
kontraktów,
- niewielki eksport zbóż i rzepaku drogą morską w sierpniu br., wzrost eksportu pszenicy przez porty we wrześniu br. w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów,
- spodziewany uszczuplony eksport pszenicy z kraju w ramach nowych kontraktów w I połowie sezonu z racji niskiej konkurencyjności polskiej pszenicy,
- niewielki import zbóż z południa Europy w związku ze zbyt wysokimi cenami i brakiem opłacalności.

Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej się
małej sprzedaży ziarna przez rolników w większości regionów kraju. Nieco większą aktywność notuje się na północy, gdzie rolnicy kończą żniwa i z racji słabej jakości
ziarna nie decydują się na jego przechowanie.

Większość rolników oczekuje jednak wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Wydaje się jednak, iż z uwagi na spadki cen zbóż na
rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna z kraju w związku z silną konkurencją, o zwyżki cen w najbliższym czasie będzie trudno, szczególnie w
odniesieniu do ziarna paszowego. Ponadto, na rynku nie widać presji na duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do
przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych i przede wszystkim czeka na tegoroczną
kukurydzę, której zbiór będzie wysoki, tj. powyżej 4 mln ton, drugi rok z rzędu.

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

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 610-670 PLN/t,
pszenica paszowa – 590-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 520-620 PLN/t,
żyto paszowe – 510-560 PLN/t,
pszenżyto – 530-580 PLN/t,
jęczmień paszowy – 530-580 PLN/t,
kukurydza sucha (zbiór 2016) – 690-750 PLN/t.
kukurydza sucha (zbiór 2017) – 570-630 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 380-410 PLN/t.

Rynkowa podaż rzepaku pozostaje uszczuplona gdyż rolnicy zdecydowali się na przechowanie części zebranych nasion. Z kolei, przetwórcy i firmy handlowe
zgromadziły duże zapasy rzepaku, co ogranicza zwyżkowe ruchy cen. W zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku ze zbiorów 2017 roku oferowane
przez firmy handlowe i przetwórców kształtują się na poziomie około 1500-1570 PLN/t, plus dopłaty za jakość wobec 1650-1690 PLN/t płaconych w tym samym okresie
poprzedniego roku.

W sierpniu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł jedynie kilkanaście tysięcy ton. Podobny był wolumen eksportu rzepaku.
Większy wywóz pszenicy drogą morską wystąpi we wrześniu br., który może przekroczyć 200 tys. ton ziarna, w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów. W
porcie Gdynia trwa załadunek 55 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej. W porcie tym ładowane także będą kolejne 2 statki, które
łącznie zabiorą około 85 tys. ton pszenicy. W porcie Gdańsk trwa załadunek kilkutysięcznych partii pszenicy, z przeznaczeniem m.in. do Hiszpanii. Z kolei, w porcie
Szczecin/Świnoujście ładowanych będzie 30 tys. ton pszenicy z przeznaczeniem do Haiti.

Niemniej jednak, w I połowie bieżącego sezonu eksport pszenicy w ramach nowych kontraktów będzie uszczuplony. Wszystko za sprawą silnej konkurencji
ze strony innych eksporterów (Rosja, kraje bałtyckie) i braku opłacalności eksportu pszenicy z Polski. Przy obecnych cenach w kraju i relacjach kursowych, polska
pszenica nie jest bowiem konkurencyjna na rynku światowym. Ograniczona podaż pszenicy jakości konsumpcyjnej na północy kraju, a więc w pobliżu portów
dodatkowo utrudni eksport tego zboża, biorąc pod uwagę znaczny koszt transportu pszenicy do portów z południa kraju (powyżej 80 PLN/t), gdzie zebrane ziarno jest
lepszej jakości. Przewidujemy, iż w całym sezonie 2016/17 łączny wolumen eksportu pszenicy z kraju może wynieść około 2,7 mln ton wobec 4 mln ton
wyeksportowanych w poprzednim sezonie. Gros tego eksportu będzie przypadać na II połowę sezonu.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny oferowane za ziarno pszenicy z dostawą do portów jedynie nieznacznie wzrosły. 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 innych zbóż ze zbiorów 2017 roku z dostawą do portów kształtują się na następujących poziomach:

pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) - 665-670 (dostawa IX),
pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) - 730-740 PLN/t (dostawa IX),
żyto konsumpcyjne – 570-600 PLN/t (dostawa IX)
pszenżyto – 590-600 PLN/t (dostawa IX)
kukurydza – 630 PLN/t (dostawa X-XI) i 635 PLN/t dostawa (XI-XII).
łubin - 800-850 PLN/t (dostawa X)

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w
dniu podpisywania kontraktu.

Z zachodnich regionów kraju realizowany jest eksport żyta, pszenżyta oraz pszenicy o dobrych parametrach drogą lądową na rynek niemiecki. Ponadto, notuje się
także spory eksport żyta do Austrii.

Import zbóż z południa Europy jest w dalszym ciągu ograniczony w związku ze zbyt wysokimi cenami ziarna zarówno na Węgrzech jak i w Czechach i na
Słowacji.

 C
eny 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 September 06, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- grain harvest in most voivodships finished, the harvest still underway in the north of the country,
- still tight market supply of grains and rapeseeds, many farmers don't agree to sell at the present prices and keep grains in storage,
- moderate grain procurment by processors as they have managed to replenish stocks and now wait for this year’s maize,
- slight growth in wheat prices paid with delivery to the ports, grain delivieries to the ports primarily under the execution of old contracts,
- very small grain and rapeseed exports via seaports in August 2017, expected wheat export growth in September, under the execution of old contracts,
- likely limited wheat exports from the country under new contracts in the 1st half of the season as these days Polish wheat is not competitive on the world market,
- small grain imports from the south of Europe due to the lack of profitability.

The last days do not bring an increase in grain turnover on the local market. Grain trade on the wider market remains limited, as a result of the persistently low
sales of grains by farmers in most regions of the country. A little more activity is recorded in the north, where farmers are finishing harvest, and because of poor quality
of grains that they do not decide to store.

Most farmers expect higher prices for the stored grains and they are waiting for prices to rise. It seems, however, that due to the decline in grain prices on the
world market, and limited grain export opportunities from the country due to unfavorable currency exchange rates as well as strong competition, price growth in the near
future will be difficult, especially for feed grains. In addition, the market does not see the pressure on large grain purchases by processors. Many of them have managed
to replenish stocks during the harvest, carry out previously concluded contracts for grain deliveries, and above all wait for this year's maize crop, which is likley to be high
(over 4 million tons), second year in a row.

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

milling wheat (min. 12.5% protein) - PLN/t 610-670
feed wheat - PLN/t 590-650
milling rye - PLN/t 520-620
feed rye - PLN/t 510-560
triticale - PLN/t 530-580
feed barley - PLN/t 530-580
maize (2016 harvest) - PLN/t 690-750
maize (2017 harvest) – PLN/t 570-630
fresh maize (2017 harvest) - PLN/t 380-410

The market supply of rapeseeds remains tight as many farmers decided to put them into storage. Then, crushers and traders already have big stocks in place,
what limits bullish price movements. Depending on a region, rapeseed procurement prices offered by crushers and traders are in the range of PLN/t 1500-1570 versus
the prices of PLN/t 1650-1690 paid in the same period of the previous year.

In August 2017, only over several thousand tons of wheat and rapeseeds were exported from Poland via port terminals. More wheat by sea will be exported in
September 2017 (over 200k tons), under the old contracts.
Nevertheless, in the 1st half of the present season of 2017/18 wheat exports under new contracts won’t be substantial, due to unfavorable currency exchange
rates, strong competition on the part of other exporters (Russia, the Baltic States) and the lack of profitability of wheat exports from Poland. Given present local wheat
prices and unfavorable currency exchange rates, Polish wheat is not competitive on the world market. Furthermore, tight supply of milling wheat in the north of the
country (near the ports) will further impede wheat exports, taking into account costs to transport wheat from the south of the country (over PLN/t 80), where the grain is
of better quality.
Based on our projections, wheat exports from Poland in the season of 2017/18 may total app. 2.7 million tons as compared to 4 million tonnes exported in the previous
season. The bulk of these exports will fall in the 2nd half of the season.

As compared to the previous week, wheat prices with delivery to the ports didn’t change much. Exporters still offer a good premium for wheat with 14% protein.
At present, grain deliveries to the ports are carried out under the contracts concluded prior to the harvest.
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The present prices offered by exporters for wheat and other grains from 2017 harvest with delivery to the ports are as follows:

milling wheat (12.5% protein) - PLN/t 665-670 (Sep delivery),
milling wheat (14.0% protein) - PLN/t 730-740 (Sep delivery),
milling rye - PLN/t 570-600 (Sep delivery),
triticale - PLN/t 590-600 (Sep delivery),
maize - PLN/t 630 (Oct-Nov delivery), PLN/t 635 (Nov-Dec 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.

Then, from the western regions of the country there are some rye, triticale and wheat exports carried out to the German market. There are also some major rye volumes
exported to Austria.

In turn, grain imports from the south of Europe are still not substantial as grain prices in Hungary, the Czech Republic and Slovakia are not competitive.

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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