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Poniżej przesyłamy informacje nt. kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym - stan na 13 września br.

TENDENCJE CENOWE NA RYNKU ZBÓŻ

- uszczuplona rynkowa podaż ziarna zbóż i rzepaku w większości regionów,
- umiarkowane zakupy zbóż przez przetwórców, w oczekiwaniu na tegoroczną kukurydzę,
- spodziewane wysokie zbiory kukurydzy, w kluczowych regionach uprawy zbiory tego zboża rozpoczną się z 1.5-2 tygodniowym opóźnieniem,
- stabilne ceny pszenicy z dostawą do portów, małe zakupy pszenicy przez eksporterów, obecne dostawy ziarna realizowane głównie w ramach wcześniejszych
kontraktów,
- spodziewany uszczuplony eksport pszenicy z kraju w ramach nowych kontraktów w I połowie sezonu z racji niskiej konkurencyjności polskiej pszenicy,
- utrzymuje się niewielki import zbóż z południa Europy w związku ze zbyt wysokimi cenami i brakiem opłacalności.

Pomimo dobrych tegorocznych zbiorów, w większości regionów kraju rolnicy w dalszym ciągu sprzedają małe ilości ziarna wyrażając w ten sposób
niezadowolenie z oferowanych im cen. Nieco inaczej wygląda sytuacja na zachodzie kraju, gdzie w ostatnim czasie pojawiło się więcej ofert sprzedaży ziarna.

Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także umiarkowane. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu i dokupuje surowiec na bieżąco.
Obecnie największy popyt notuje się na żyto konsumpcyjne i jęczmień paszowy. Tegoroczne zbiory żyta w kraju nie były duże (około 2,7 mln), co wynika z sukcesywnego
zmniejszania areału uprawy tego zboża. Realizowany eksport żyta oraz spory popyt wewnętrzny stanowią wsparcie cen żyta na rynku wewnętrznym. Z kolei, znaczny popyt
na jęczmień wynika z rosnącej produkcji trzody chlewnej w kraju.

Uszczuplona podaż zbóż na rynku krajowym może utrzymać się do czasu pojawienia się tegorocznego ziarna kukurydzy. Dobrze zapowiadające się zbiory tego
zboża powinny nieco "rozruszać" rynek i wpłynąć na pojawienie się większej liczby ofert sprzedaży ziarna. Tegoroczne zbiory kukurydzy w kraju raczej będą mniejsze od
ubiegłorocznych rekordowych, ale według naszych prognoz przekroczą 4 mln ton, drugi rok z rzędu i wyniosą około 4,3 mln ton (o 0,4 mln ton mniej niż zebrano w 2016
roku). Jest to więc w dalszym ciągu bardzo wysoki poziom produkcji. Lokalnie, zbiory wczesnych odmian kukurydzy mogą się rozpocząć już w II połowie września. Rolnicy
przystąpią jednak do głównego zbioru kukurydzy z około 1.5-2 tygodniowym opóźnieniem, a więc nie wcześniej niż w październiku, ale o tym zadecydują warunki
pogodowe panujące w kraju w najbliższych tygodniach.

Znaczna część krajowych przetwórców ma zawarte kontrakty na dostawy kukurydzy mokrej, co wpłynęło na spadki oferowanych cen za to zboże do 360-400 PLN/t
(30% wilgotności) z dostawą.

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 – 590-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 540-620 PLN/t,
żyto paszowe – 510-560 PLN/t,
pszenżyto – 550-600 PLN/t,
jęczmień paszowy – 550-630 PLN/t,
kukurydza sucha (zbiór 2016) – 700-750 PLN/t.
kukurydza sucha (zbiór 2017) – 580-630 PLN/t.
kukurydza mokra (zbiór 2017) – 360-400 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 1530-1570 PLN/t, plus dopłaty za jakość wobec 1650-1700 PLN/t płaconych w tym samym okresie poprzedniego roku.

Obecnie realizowane załadunki pszenicy w portach dotyczą realizacji wcześniejszych kontraktów eksportowych. We wrześniu br., eksport pszenicy drogą morską
może przekroczyć 200 tys. ton ziarna, w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów.

Obecnie eksporterzy kupują mało pszenicy z dostawą do portów, koncentrując się na zakupach ziarna o wysokich parametrach jakościowych (14% białka). Obecnie
ładowana pszenica na eksport to głównie ziarno dostarczane w ramach wcześniej zawartych kontraktów z krajowymi dostawcami.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny oferowane za ziarno pszenicy z dostawą do portów nie uległy większym zmianom. Nieco wzrosły natomiast ceny
żyta.

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 – 590-600 PLN/t (dostawa IX)
pszenżyto – 590-600 PLN/t (dostawa IX)
kukurydza – 630 PLN/t (dostawa X-XI).

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 w dalszym ciągu realizowany jest eksport żyta, pszenżyta, pszenicy o dobrych parametrach, a także rzepaku drogą lądową na rynek
niemiecki. Ponadto, żyto eksportowane jest na południe Europy.

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Cały czas pozostaje on ograniczony z racji uszczuplonej rynkowej podaży ziarna w Czechach i
na Słowacji. wysokie ceny ofertowe w tych krajach nie gwarantują opłacalności importu.

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 13, 2017.

PRICE TENDENCIES ON GRAIN MARKETS IN POLAND

- 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,
- likely high maize output in the country, in key growing regions the harvest is likely to start with app. 2-week delay;
- stable wheat prices paid with delivery to the ports, grain delivieries to the ports primarily 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,
- still small grain imports from the south of Europe due to the lack of profitability.

Despite quite ample grain harvest this year, in most regions of the country farmers continue to sell small grain volumes, thus expressing dissatisfaction with the
prices offered by processors. Nevertheless, in recent days, more grain sale offeres on the part of farmers have popped up in the western part of the country.

The demand for grains on the part of processors remains moderate. Many feed and flour mills have grain stocks in place and try to replenish them on a regular basis. At
present, the demand for milling rye and feed barley seems to be most substantial. This year’s rye output in the country was not substantial (app. 2,7 million tons), due to the
continued rye acreage reduciton in the country. Recent rye exports, and quite substantial local demand are the factors that support rye prices. Then, there is quite
considerable demand for barley recorded due to rising live hog production in the country.

It is likely that the present tight supply of grains will remain at the local market until maize harvest starts in the country. Likely ample maize harvest should shake up
the market and be reflected in larger number of grain sale offers. This year's maize harvest in the country will probably be smaller than last year’s record crop, but the
output may be still really good and total app. 4.3 millon tons (down 0,3 million tons from the crop harvested in 2016). Locally, the harvest of early maize varieties may start in
the 2nd half of September. Nevertheless, the main maize harvest is going to start with app. 2-week delay, that is no earlier than early October, but this will heavily depend on
weather conditions in the country in the upcoming weeks.

Many local processors have been concluded for maize purchases from this year's harvest, and this has pushed fresh maize prices dowin to PLN/t 360-400, (30% moisture),
delivered.

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

milling wheat (min. 12.5% protein) - PLN/t 620-670
feed wheat - PLN/t 590-650
milling rye - PLN/t 540-620
feed rye - PLN/t 510-560
triticale - PLN/t 530-600
feed barley - PLN/t 550-630
maize (2016 harvest) - PLN/t 700-750
maize (2017 harvest) – PLN/t 580-630
fresh maize (2017 harvest) - PLN/t 360-400

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 1530-1570 versus the prices of
PLN/t 1650-1700 paid in the same period of the previous year.

In September 2017, wheat exports via seaports may exceed 200 thousand tons, as old contracts will be executed. At present, exporters don’t buy a lot of wheat at the
ports, and mostly fcous on procuring wheat with 14% protein content.

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 590-600 (Sep delivery),
triticale - PLN/t 590-600 (Sep delivery),
maize - PLN/t 630 (Oct-Nov 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 still 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):
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Warm regards,

Wojtek Sabaranski
Sparks Polska

Strona 3 z 3

2017-09-13


