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Na giełdzie w Paryżu nowe długoterminowe dołki w notowaniach zbóż. Pod
koniec ubiegłego tygodnia najbliższa seria pszenicy i kukurydzy straciły na
wartości po 0,5 euro: 161 eur/t – kukurydza, 158,5 eur/t – pszenica – podaje
Internetowa Giełda Rolna e-WGT.
Notowania zbóż w Paryżu poszły w dół. Spadki zbóż wyniosły w skali tygodnia 2 euro (-1,2 proc.)
w przypadku kukurydzy i aż 5,75 euro (-3,5 proc.) w przypadku pszenicy.
– Skokowy spadek notowań serii wrześniowej pszenicy wynika częściowo ze zbliżania się
do terminu zakończenia handlu serią, który przypada na 10 września. Unijna pszenica
tanieje jednak przede wszystkim pod presją doskonałych zbiorów we Francji i pod wpływem
silnej konkurencji na rynku eksportowym ze strony Ukrainy (rekordowe zbiory pszenicy)
i Rosji – podaje Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy Rolnej e-WGT.

Notowania zbóż w Paryżu spadają.

Unijne zbiory kukurydzy również zapowiadają się dobrze. Ocena plantacji we Francji wypadła bardzo
przyzwoicie. 61 proc. upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii. To wynik o 2 punkty
procentowe lepszy niż rok temu.
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Pod koniec ubiegłego tygodnia rzepak stracił lekko na wartości. To efekt informacji o rekordowych
zapasach canoli w Kanadzie.
Najbliższa seria rzepaku potaniała na zamknięciu piątkowej sesji o 0,5 euro do 382,75
eur/tonę. Pomimo tej przeceny, w skali tygodnia rzepak podrożał o 1,25 eur/t (+0,33%)
i poszybował tym samym w okolicę rocznych maksimów. Notowania nasion na rynku unijnym
są wspierane przez najniższe od lat zbiory w tym roku, a także słabe prognozy na kolejny rok.
Źródło: e-WGT
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