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Na sytuację na rynku zbóż duży wpływ ma czas wzmożonych prac
agrotechnicznych. Zainteresowanie zakupem pszenicy jest niewielkie.
Obecnie najbardziej poszukiwane są: kukurydza, żyto i jęczmień.
Sprawdzamy, na jakim poziomie kształtują się ceny zbóż i rzepaku!
Na rynku zbóż widoczna jest nadwyżka podaży pszenicy konsumpcyjnej. Popyt na to ziarno jest
zdecydowanie mniejszy niż pod koniec marca. Ceny pszenicy poszły w górę do poziomu 800 zł/tonę
w magazynach krajowych i nawet 820 zł/tonę w portach.
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Sprawdzamy, na jakim poziomie znajdują się ceny zbóż i rzepaku

– Zawartych transakcji jest niewiele. Duży wpływ na sytuację na rynku ma czas wzmożonych
prac agrotechnicznych i aktualna pogoda. Susza utrzymuje się w wielu rejonach kraju, co
może w przyszłości rzutować na poziom cen – podaje Renata Barczyk makler WGT (PHU
START).

Jakie ceny zbóż i rzepaku?
Jak przekazuje Renata Barczyk z WGT, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie
kukurydza (690 zł/tonę) oraz żyto konsumpcyjne (700 zł/tonę) i jęczmień konsumpcyjny (825
zł/tonę). Żyto paszowe (660 zł/tonę) nie znajduje nabywców. Owies konsumpcyjny w cenie 760
zł/tonę, a paszowy 700 zł/tonę (magazyny krajowe), 720 zł/tonę (porty).
Rzepak jest oferowany za 1530 zł/tonę. W dół poszybowały natomiast ceny pasz białkowych (śruta
sojowa 1370-1375 zł/tonę) a także otrąb pszennych (615 zł/tonę).

Na światowych rynkach
Jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w marcu tego roku na
światowych rynkach widoczne były zmienne tendencje cen.
– W odpowiedzi na korzystne informacje dotyczące przezimowania i zbiorów w 2019 r.,
w pierwszej dekadzie marca ceny zbóż spadały. Następnie, w reakcji na doniesienia
o niesprzyjających warunkach w USA, prawie do końca miesiąca rosły. W ostatnich dniach
marca i w kwietniu ceny zbóż ponownie podlegały znacznym wahaniom. Jedynie pszenica
w Argentynie systematycznie taniała przez cały miesiąc – informuje Wiesław Łopaciuk
z IERiGŻ.

Zbiory zbóż na świecie
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Na sytuację na rynku zbóż wpływ ma czas zmożonych prac agrotechnicznych

Zdaniem IERiGŻ ubiegłoroczne światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,125 mld t (czyli
o 0,8% mniej od zbiorów z 2017 roku). Natomiast podaż całkowita (zapasy początkowe plus zbiory)
spadła o 1 proc. do poziomu 2,773 mld t.
– Zużycie w sezonie 2018/19 może wzrosnąć o 0,8% do 2,170 mld t, a zapasy końcowe po raz
drugi z rzędu zmniejszą się (spadek o 6,8% do 604 mln t). U głównych eksporterów zapasy
będą mniejsze aż o 12,8% i wyniosą 156 mln t – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek Rolny –
kwiecień 2019”.
2,175 mln t – na tyle szacowane są zbiory zbóż w 2019 roku. To poziom o 2,4 proc. (50 mln t)
większy niż w 2018 roku. Jednak z powodu niższych zapasów początkowych, podaż całkowita
wzrośnie tylko o 6 mln t (2,779 mln ton). Rekordowo wysokie ma być natomiast zużycie
przewidywane – 2,204 mln t. Co skutkowało będzie dalszym spadkiem poziomu zapasów do 575 mln
t (-5 proc.).
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