Маркетингови проучвания на
руския пазар
ПАЗАРЪТ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
В РУСИЯ ЗА 2020 Г.
Като цяло, през календарната 2020
година и през първите месеци на зърнения
сезон
2020/21
(септември-август)
се
наблюдава стабилна ситуация по отношение на
производството и предлагането на повечето
зърнени култури, с изключение, може би, на
овесените люспи. COVID-19, падането на курса
на рублата и високите котировки на световния
пазар на всички зърнени култури имаха
дестабилизиращ ефект върху конюнктурата на руския пазар на зърнени култури.
През втората половина на март се наблюдава рязък скок на цените. Това беше
предизвикано от ажиотажното търсене на зърнени култури на потребителския пазар на
фона на страхът от въвеждане на пълна карантина поради коронавируса. В рамките на
няколко дни, няколко часа след отварянето на магазините, зърнените храни бяха
пометени от рафтовете.
През април възходящата тенденция на цените продължи. В резултат на това, в
зоните на стоковото производство цените се увеличават - за елда в Алтайския край
през април до февруари с 58%, за ориза в Краснодарски край - 51%. Цените на
просото в Саратовска област и Херкулеса в Алтайски край се покачиха понезабележимо - съответно с 35% и 28%.
Средни производствени цени на основните зърнени култури
в зоните на стоковото производство, руб./т. с ДДС
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През май цените започнаха бързо да спадат. Търсенето на зърнени култури
спада, населението е направило запаси за няколко месеца напред. В същото време
насищането на пазара със зърнени храни остава високо през този период. В отговор на
ажиотажното търсене, зърнените заводи са увеличили производството си. През март
производството е близко до рекордно, а през април - рекордно.

Производство на зърнени култури като цяло, хиляди тона
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Към края на лятото на 2020 г. започва да се преработва зърното от новата
реколта.
Въпреки
опасенията
относно
параметрите
на
реколтата
поради
метеорологични фактори, брутната реколта от елда и ориз се оказва по-висока от тази
през 2019 г. Производството на просо и овес намалява.
Брутна реколта от посеви, хиляди тона

2015
Ориз
Елда
Просо
Овес

1 110
861
572
4 538

2016
1 081
1 187
629
4 766

2017
987
1 525
316
5 456

2018
1 038
932
217
4 719

2019
1 099
784
440
4 423

2020
1 141
893
396
4 132
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Общото производство на зърнени култури през септември-ноември от сезон
2020/21 леко намалява, като възлиза на 431 хиляди тона в сравнение с 444 хиляди
тона за същия период на сезон 2019/20.
Елда.
От реколтата през 2020 г. в сезон 2020/21 могат да бъдат произведени повече от
500 хиляди тона елда. Като се вземат предвид и запасите, това количество е
достатъчно не само за вътрешното потребление, което понастоящем се оценява от IKAR
на 390-410 хил. тона, но и за износ в съседни страни.
През сезон 2019/20 експорта възлиза на 79 хил. тона. За 3-те месеца на
настоящия сезон - 32 хил. тона срещу 23 хил. тона за същия период на миналата
година.
Цените на елдата традиционно са много нестабилни. Освен цената на
суровините, спекулативните фактори имат голямо влияние върху динамиката на
цените. Информацията за възможно намаляване на брутния добив на елда, поради
суша в редица региони на територията на Алтайски край, предизвика повишаване на
цената й в средата на лятото. След това, през август цените се възстановиха. Запасите
от зърнени култури, направени през пролетта, са на свършване, а влошаването на
епидемиологичната ситуация допринася за засилване на търсенето на най-популярните
зърнени култури.

Производството на елда, хиляди тона
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През 2020 г. Алтайски край представлява почти 56% от брутната реколта от елда в Русия.

Ориз.
Предлагането на ориза към началото на новия сезон 2020/21 бе високо в
резултат на увеличеното производство. Намалява се експорта му поради временното
ограничение свързано с пандемията. В края на сезон 2019/20 той възлиза на 116
хиляди тона (176 хиляди тона в предишния). Вносът се увеличава до 245 хиляди тона
(209 хиляди тона). Високи са и количествата запаси - над 150 хиляди тона.
Цената на ориза след пролетните скокове постепенно през летните месеци
спаднаха. Това се случи въпреки информацията за остър недостиг на вода за
напояване на оризови насаждения, поради суша в Краснодарски край и възможно
унищожение на някои култури.
Производството на ориз, хиляди тона
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От началото на сезон 2020/21 обаче цените на ориза започнаха да растат на
фона на общото покачване на цените на повечето зърнени култури, опасения от
намаляване на висококачествени суровини през новата реколта, високото ниво на
световните котировки за оризови и зърнени култури, поради обявеният локдаун в
редица азиатски страни, възобновяване на активния износ.
За 3-те месеца на текущия сезон (септември-ноември) износът възлиза на 65,2
хил. тона при 33,8 хил. тона за същия период на миналата година. За 3-те месеца от
сезон 2019/20 Турция значително увеличи вноса на руски ориз, внасяйки 47,1 хил.
тона, включително 43,7 суров. За същия период на миналия сезон вносът възлиза на
19,2 хил. тона, в т.ч. 16,7 хиляди тона - суров.
Страни вносителки на руски ориз
Други 5%
Монголия 4%
Белорусия 2%
Йордания 3%
Таджикистан 1%
Украйна 3%
Казахстан 3%
Белгия 3%
Азърбайджан 4%

Турция 72%

Съществува вероятност през 2021 г. да се намалят насажденията на ориз в
Краснодарски край, за сметка на по-малко водолюбиви култури, ако ситуацията с
водните ресурси не се подобри до началото на сеитбената кампания.
"Херкулес"
Овесените ядки, които не са претърпявали значителни ценови промени през
последните няколко години, поставят нови ценови рекорди от началото на текущия
сезон. Основната причина е рязкото поскъпване на овеса вследствие на спада на
производството през последните 3 години и намаляването на дела на зърнените
култури през 2020 г., поради неблагоприятните метеорологични условия в Алтайски
край и редица други региони на производство.
Изкупната цена на овеса в Алтайски край в средата на декември достигна 15
хиляди рубли/тон с ДДС, което е над 1,7 пъти по-висока в сравнение с началото на
зърнения сезон.
Покупни цени на хранителен овес в Алтайски край, рубли/тон с ДДС
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От ноември насам обаче цените на "Херкулес" започнаха да се снижават:
купувачите не бяха готови да купуват люспи на установените исторически максимални
цени, в същото време заводите трябваше да продават произведените продукти поради
краткия срок на годност.
Просо.
За втора поредна година на руския пазар няма напрежение в предлагането на
тази зърнена култура. Производството е нараснало значително спрямо сезон 2018/19.
Просото, което заедно с други зърнени култури рязко поскъпна през пролетта,
след това поевтиня още по-осезаемо. От началото на настоящия сезон тази зърнена
култура показва равномерна динамика на цените.
Производството на просо, хиляди тона
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През 2020 г. обаче брутният добив на просо се оказа малко под оптималното
търсене на пазара, който се оценява от IKAR на ниво 400-450 хиляди тона.
https://agrovesti.net

