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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 30 sierpnia br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- zbiory zbóż w większości województw zakończone, żniwa ciągle trwają na północy kraju,
- uszczuplona rynkowa podaż tegorocznego ziarna zbóż i rzepaku w większości regionów, wielu rolników nie akceptuje oferowanych cen skupu i decyduje się na
przechowanie ziarna, szczególnie towaru o wysokich parametrach jakościowych,
- większe obroty ziarnem spodziewane dopiero wraz z rozpoczęciem zbiorów kukurydzy na ziarno. Wiele wskazuje jednak na to, iż kukurydziane żniwa rozpoczną się
z około 2-tygodniowym opóźnieniem, a więc na początku października,
- stabilne ceny pszenicy z dostawą do portów oferowane przez eksporterów, dostawy ziarna do portów głównie w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów,
- niewielki eksport zbóż i rzepaku drogą morską w sierpniu br., spodziewane spowolnienie w eksporcie zbóż także w najbliższych tygodniach,
- brak większego eksportu ziarna zbóż z Polski będzie ciążył na cenach zbóż na rynku wewnętrznym w najbliższych tygodniach,
- niewielki import zbóż z południa Europy w związku ze zbyt wysokimi cenami i brakiem opłacalności.

W większości województw, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych już się zakończyły. Wyjątek stanowią województwa położone na północy kraju
(zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) gdzie do zebrania pozostało jeszcze 20-25% areału. Tam też obecnie zbierane ziarno często nie trzyma
parametrów – jest wilgotne, często z niską gęstością i liczbą opadania, a także z porostem.

Rynkowa podaż ziarna jest obecnie uszczuplona gdyż wielu rolników zmagazynowało ziarno po żniwach. Z racji jeszcze trwających zbiorów na Pomorzu,
największą podaż ziarna notuje się właśnie na północy kraju gdzie słaba jakość ziarna, które jeszcze czeka na zbiór powoduje, iż większość rolników decyduje się na
jego sprzedaż bezpośrednio po zbiorach. Większych obrotów ziarnem należy się spodziewać dopiero wraz z rozpoczęciem zbiorów kukurydzy na ziarno. Wiele
wskazuje jednak na to, iż kukurydziane żniwa rozpoczną się z około 2-tygodniowym opóźnieniem, a więc na początku października. Młyny obecnie kupują mało
ziarna, głównie na rynku lokalnym, a zapotrzebowanie ze strony wytwórni pasz jest umiarkowane. Zbudowały one bowiem zapasy i dokupują zboża na bieżąco.

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 – 580-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 510-600 PLN/t,
żyto paszowe – 490-550 PLN/t,
pszenżyto – 520-580 PLN/t,
jęczmień paszowy – 540-580 PLN/t,
kukurydza (zbiór 2016) – 680-740 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 380-410 PLN/t.

W kraju trwają jeszcze zbiory rzepaku jarego. Rynkowa podaż rzepaku jest uszczuplona gdyż rolnicy zdecydowali się na przechowanie części zebranych 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
1500-1585 PLN/t, plus dopłaty za jakość.

W sierpniu br., eksport zbóż drogą morską będzie dotyczył jedynie kilkutysięcznych partii pszenicy, a także rzepaku. W końcu miesiąca planowany jest
załadunek 55 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej, w ramach realizacji wcześniejszego kontraktu.

Na wyraźny eksport ziarna przez porty raczej nie ma co liczyć także we wrześniu i październiku br. Wszystko za sprawą ograniczonego zapotrzebowania na
ziarno ze strony kluczowych importerów, silnej konkurencji ze strony innych eksporterów (Rosja, kraje bałtyckie) i braku opłacalności eksportu pszenicy z Polski. Przy
obecnych cenach w kraju, polska pszenica nie jest bowiem konkurencyjna na rynku światowym. Wiele wskazuje na to, iż brak większego eksportu ziarna zbóż z Polski
będzie ciążył na cenach zbóż na rynku wewnętrznym w najbliższych tygodniach.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny oferowane za ziarno pszenicy z dostawą do portów nie uległy większym zmianom. 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) - 660-665 (dostawa VIII/IX),
pszenica konsumpcyjna (14,0% białka) - 730-735 PLN/t (dostawa VIII/IX),
żyto – 590 PLN/t (dostawa IX)
pszenżyto – 600 PLN/t (dostawa IX)
kukurydza – 630 PLN/t (dostawa X-XI) i 635 PLN/t dostawa (XI-XII).

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 kolei, z zachodnich regionów kraju realizowany jest eksport żyta, pszenżyta oraz pszenicy o dobrych parametrach drogą lądową na rynek niemiecki.

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

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 30, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- grain harvest in most voivodships already finished, but the harvest still underway in the north of the country,
- already tight market supply of grains and rapeseeds, many farmers don't agree to sell at the present prices and put grains into storage, especially high-quality grains,
- likely larger grain turnover along with the start of maize harvest, which will probably begin with a 2-week delay, that is at the beginning of October,
- stable wheat prices paid for wheat 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, likely slowdown in exports also in the weeks ahead,
- the lack of larger grain exports in the 1st half of the season likely to put pressure on local prices,
- small grain imports from the southern Europe due to the lack of profitability.

In most voivodships, grain harvest is already finished. The voivodships located in the north and north-east of Poland are the only exception, where recent wet
weahter has slowed down the harvest. There is still 20-25% of the area left to be cut in the north.Grains collected in these regions often don’t meet quality critiera – they
are moist, with low specific weight and Hagberg falling number. There is also problem with sprounting.

At present, the market supply of grains is already tight because many farmers decided to store grains (especially high quality grains), in anticipation of
better prices. The supply of grains is most substantial in the north as harvesters there are still rolling. Due to the poor quality of presently harvested grains, most
farmers try to sell them right away. It seems that farmers should be more willing to sell grains along with the start of the maize harvest. Nevertheless, maize threshing in
the country is likely to start with a 2-week delay, that is at the beginning of October.
At present, feed and flour mills procure moderate grain quantities as they have managed to replenish stocks to a major extent during the harvest.

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 580-650
milling rye - PLN/t 510-600
feed rye - PLN/t 490-550
triticale - PLN/t 520-580
feed barley - PLN/t 540-580
maize (2016 harvest) - PLN/t 680-740
fresh maize (2017 harvest) - PLN/t 380-410

There are still spring rapeseeds harvested in the country. The market supply of rapeseeds is already tight as many farmers decided to put them into storage.
Depending on a region, rapeseed procurement prices offered by crushers and traders are in the range of PLN/t 1500-1585.

In August 2017, only a few thousand tons of wheat and rapeseeds will be exported by sea. At the end of the month, at the port of Gdynia there will be 55k tons of
wheat loaded for shipment to Saudi Arabia, under the old contract.

Major growth in grain exports via seaports in September and October this year is not very likely either. This is due to the limited demand for grains by key
importers, strong competition on the part of other exporters (Russia, the Baltic States), and the lack of profitability of wheat exports from Poland at current prices. At
present, Polish wheat is just not competitive on the world market.

It seems that the lack of larger grain exports in the 1st half of the season is likely to put pressure on local prices in the weeks ahead.

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.

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 660-665 (Aug/Sep delivery),
milling wheat (14.0% protein) - PLN/t 730-735 (Aug/Sep delivery),
rye - PLN/t 590 (Sep delivery),
triticale - PLN/t 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.

In turn, grain imports from the south of Europe are 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):
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Warm regards,

Wojtek Sabaranski
Sparks Polska
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